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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 2016 – 2021 yang mempunyai  Sasaran 

Perubahan Renstra 2016 - 2021 antara lain: 

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. 

Renstra 2016  - 2021 dilaksanakan dan berakhir sampai dengan triwulan 

III Tahun 2021, selanjutnya diteruskan dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Tahun 2021 – 2026 yang berdasar pada RPJMD 2021 -2026 dengan Visi “ 

Mewujudkan masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan 

Berjaya” yang dijabarkan dalam 4 misi yaitu: 

1. Membangun masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman; 

2. Membangun masyarakat Situbodo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan 

Peran Perempuan; 

3. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing; 

4. Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ikut mewujudkan misi ke 3 yaitu 

“membangun Infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing” dengan 

tujuan Meningkatkan Aktivitas Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Koperasi 

dan Usaha Mikro, dengan Indikator tujuan: Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan 

Persentase peningkatan usaha mikro yang mengalami peningkatan kriteria usaha. 

Adapun sasaran Dinas yang tertuang dalam Renstra 2021 -2026 yaitu:  

a. Meningkatnya Usaha koperasi yang memiliki indicator sasaran: 

1. Persentase peningkatan usaha koperasi 

b. Meningkatnya usaha mikro, dengan indikator sasaran:  

1. Persentase peningkatan omzet usaha mikro 
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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 2020. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo ini melaporkan capaian kinerja (performance results) 

selama tahun 2020 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2020  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 dan Renstra Dinas Koperasi dan usaha Mikro kabupaten 

Situbondo tahun 2021 - 2026 . 

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, selama periode ini Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo melaksanakan 13 kegiatan dan 

32 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: 

1.  Persentase Koperasi Sehat 

Pada tahun 2021, target persentase koperasi Sehat sebesar 47,84% dan 

terealisasi sebesar 40,48% atau 305 koperasi sehat dari jumlah seluruh 

koperasi yang ada yaitu 756 koperasi sehingga capaian kinerjanya 

mencapai 84,62% dengan kategori Berhasil. 

2. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Target persentase peningkatan usaha koperasi tahun 2021 sebesar 

46,59%, realisasi sebesar 37,7% sehingga capaian kinerjanya sebesar 

80,9% dengan kategori Berhasil. 

Sedangkan untuk sasaran strategis Renstra yang kedua yaitu 

meningkatnya kualitas usaha mikro dengan indicator sasaran antara lain: 

1. Persentase peningkatan volume usaha mikro 
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Target persentase peningkatan volume usaha mikro tahun 2021 adalah 

sebesar 3%, realisasinya 2,25% sehingga capaian kinerja sebesar 75% 

dengan kategori Cukup berhasil 

2. Pertumbuhan Usaha Mikro 

Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2021 mempunyai target 0,130%, 

realisasi 0,130%, sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori 

berhasil 

3. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard pada 

tahun 2021 memiliki target 32%, realisasi 32,5% sehingga capaian kinerja 

sebesar 101,6% dengan kategori berhasil 

Untuk sasaran strategis Renstra 2021-2026, yang pertama adalah 

Meningkatnya Usaha Koperasi dengan indikator kinerja sasaran: 

1. Persentase Peningkatan usaha koperasi  

Tahun 2021, target persentase peningkatan usaha koperasi sebesar 

20%, realisasi sebesar 30,56%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 

153% dengan kategori berhasil 

Sasaran strategis Renstra 2021 – 2026  yang kedua adalah 

Meningkatnya Usaha Mikro dengan Indikator Sasaran:  

1. Persentase Peningkatan Omzet  Usaha Mikro 

Target untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Omzet usaha 

Mikro pada tahun 2021 sebesar 2,25%, realisasi sebesar 2,25%, 

sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori berhasil 

Untuk melaksanakan seluruh aktivitas tersebut disediakan anggaran 

Belanja  sebesar Rp 5.907.020.093 (Lima Milyar Sembilan ratus Tujuh juta dua 

Puluh Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum 

APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 202, DAK Nonfisik PK2UKM dan 

Dana Insentif Daerah (DID), Silpa DID Tambahan dengan realisasi Rp. 

4.749.067.394 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam 

Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ) atau sebesar 

80,40% .  
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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: 

1. Kurangnya program peningkatan kapasitas pembina koperasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi sebagai bentuk 

aktualisasi serta profesionality komitmen terhadap koperasi – koperasi 

yang akan dibina 

2. Permasalahan pelaporan RAT koperasi yang tidak masuk dalam 

pendataan Dinas sehingga menyebabkan adanya data – data koperasi 

yang belum terupdate dalam sistem (ODS)  

3. Pembentukan dan Pembinaan wirausaha pemula tanpa didasari pola pikir 

dan kemauan serta usaha yang kuat dari dalam diri peserta pelatihan, 

menjadi kesulitan tersendiri bagi para pembina dalam pencapaian 

peningkatan  pendapatan sektor usaha mikro 

 

4.2 SARAN 

Solusi yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo 

dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo untuk 

penyelesaiannya adalah: 

1. Pelaksanaan capacity building atau peningkatan kapasitas/ uji sertifikasi  

bagi pembina koperasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten melalui usulan 

diklat, bimtek, dsb mengenai perkoperasian 

2. Melaksanakan inovasi dengan IT untuk pantau pelaporan kondisi 

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

3. Lebih selektif dalam memilih peserta pelatihan/pembinaan 

kewirausahaan artinya sebisa mungkin para peminat peserta pelatihan 

kewirausahaan merupakan bibit – bibit unggul calon wirausaha pemula 

yang gigih dan mudah untuk mandiri.  
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program pembangunan Koperasi dan Usaha MikroKabupaten 

Situbondo diselaraskan dengan tujuan pembangunan koperasi dan usaha 

mikroyang 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,DinasKoperasi 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 

Mikrolebih 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 Mikroharus 

mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari anggota maupun dari pihak 

ketiga. Untuk ituKoperasi dan Usaha Mikro harus sehat dari sisi organisasi, 

manajemen, serta usahanya. Untuk mendorong dan mempercepat 

perkembangan organisasi, manajemen dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro 
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kearah 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 2021 - 2026 telah menyusun 

beberapa program yang mengarah pada peningkatan kualitas koperasi dan 

Usaha Mikroyang 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 lanjutdengan 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); 
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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 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 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo. 
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15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah 

Kabupaten Situbondo 

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator 

Kinerja Utama Tahun 2021 

17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 

18. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo Nomor: 188/532/431.217.1.2/202, tanggal 28 September 

2021 tentang Indikator Kinerja utama Tahun 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 rencana strategis tahun 2021 -2026. 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 
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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. Pelaksanaanadministrasi 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; 

    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; 

“membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro” 

” 
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    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

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

  : b penyusunan Renstra dan Renja dinas 
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  an 

Program 

dan 

Keuangan 

 c penyusunan dokumen rencana kegiatan dan 
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 

   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 
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    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 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 
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    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 

    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 
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 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. 

    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 
UsahaMikro 

: a membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

kebijaksanaan teknis, pengembangan usaha, 
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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 

    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 
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    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 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 

JABATAN 

FUNGSIONA

L 

 
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 

BAGIANPENYUSUNAN 

PROGRAM 

DAN KEUANGAN 

 

SEKSI 

PENGAWASANKOPERA

SI 

 

SEKSI 

USAHA KOPERASI 

 

 

SEKSI 

PEMBIAYAAN DAN 

SIMPANPINJAM 

 

SEKSI 

SARANA, KEMITRAAN 
DANPEMASARAN 

 
 

SEKSI 

KEWIRAUSAHAAN 

 

SEKSI 

MANAJEMEN DAN 

INFORMASI BISNIS 
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1.6 Kondisi Kepegawaian 

Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan 

No Klasifikasi Uraian PNS 

Penda

mping 

KUMK

M Kab 

Pendam

ping 

KUMK 

DAK 

PPKL 

Penda

mping 

KUMK

M 

Prov 

T

H

L

P 

Total 

1 Menurut 
Jenis 
Kelamin 

Laki - laki 11 5 2 2 1 1 22 

Perempuan 6 3 - 4 - - 13 

2 Menurut 
Pendidika
n 

S2 2 - - - - - 2 

S1 11 7 2 6 1 - 27 

Sarjana 
Muda 

1 - - - - - 1 

SMA 3 1 - - - - 4 

SMP - - - - - 1 1 

 TOTAL 
Jumlah 
Pegawai 

17 8 2 6 1 1 35 

 

b. Struktur SDM ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

 

 

No Klasifikasi Uraian Jumlah 

1 Menurut Eselon 
Eselon II b 1 

Eselon III a 1 

Eselon III b 3 

Eselon IV a 7 

2 Menurut Golongan 
Golongan IV 3 

Golongan III 12 

Golongan II 2 
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c. Jumlah sarana dan prasarana berikut kondisinya 

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo, 

meliputi: 

Tanah/ Bangunan  

 Tanah : 1 Lokasi : Baik/ terawat 

 Bangunan gedung : 2 Unit : Baik/ terawatt 

Kendaraan Roda 4       

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

 Toyota Avanza (2007) : 1 Unit : Baik 

 Suzuki Carry (2001)  : 1 Unit : Rusak 

 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 : Rusak Berat 

 Honda Supra Fit : 1 Buah : Baik  

 Yamaha Vega ZR : 12 Unit : Baik 

Komputer      

 PC Desktop  : 11 Unit : Baik  

 PC Desktop : 9 Unit : Rusak Berat 

 PC All in one : 3 Unit : Baik 

 Laptop : 18 Unit : Baik 

 Laptop : 5 Unit : Rusak 

Printer      

 Printer  : 25 Unit  : Baik 

 Serial Printer : 2 Unit : Baik  

Mebeleur      

 Meja rapat : 4 Buah  : Baik  

 Meja Kerja Kayu : 18 Buah : Baik 

 Kursi Rapat : 50 Buah : Baik 
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 Kursi Pimpinan Rapat : 4 Buah : Baik 

 Kursi Eselon IV : 4 Buah : Baik 

 Kursi Kayu : 9 Buah : Baik 

 Kursi Besi : 12 Buah : Baik 

 Kursi Tamu : 2 Buah : Baik 

 Sofa : 2 Set : Baik 

 Lemari Besi : 4 Buah : Baik 

 Lemari Kaca/Etalase produk : 10 Buah : Baik 

 Lemari Kayu/Rak kayu : 5 Buah : Baik 

 Filling Kabinet Besi : 7 Buah : Baik 

 Lemari Es : 2 Buah : Baik 

 Brankas : 2 Buah : Baik 

Peralatan kantor lainnya      

 Air conditioner : 14 Unit  : Baik  

 TV : 7 Unit : Baik 

 TV : 1 Unit : Rusak 

 LCD Proyektor : 4 Unit  : Baik 

 Layar proyektor : 3 Unit  : Baik 

 Sound system : 1 Set  : Baik 

 Wireless  : 1 Unit  : Baik 

 Kamera DSLR : 2 Buah  : Baik 

 Kamera Digital : 3 Unit : Baik 

 Kamera CCTV : 3 Unit : Baik 

 Kamera CCTV : 3 Unit : Rusak 

 Mesin CCTV : 1 Unit : Baik 

 Handy Cam : 2 Buah : Baik 

 HT : 4 Buah : Baik 

 Telepon PABX : 1 Unit : Baik 

 Digital Thermometer : 2 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 2021. 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 

2021. 

Bab II -   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi 

dasar pelaksanaan program, kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha 

MikroKabupaten SitubondoTahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), 

ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta perencanaan 

anggaran 2022 

Bab III - Akuntabilitas Kinerja  

Menjelaskan analisis pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan 

Usaha MIkro Kabupaten Situbondo Tahun 2021berdasarkan sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2021. 

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 2021 – 2026 

2.1.1Visi 

Sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo masa Jabatan 

2021 – 2026 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 

Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:  

“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, 
Adil dan Berdaya” 

 
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 2021-

2026. 

 
2.1.2Misi 

Usaha – usaha untuk mewujudkan visi di atas dijabarkan dalam 4 

(empat) misi antara lain:  

1. Membangun masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman; 

2. Membangun masyarakat Situbodo Sehat, Cerdas, dan 

Meningkatkan Peran Perempuan; 

3. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing; 

4. Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh. 

Dari keempat misi di atas,sebagaimana RPJMD Tahun 2021 -2026 

maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ikut mewujudkan misi ke 3 

yaitu “membangun Infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya 

saing” 

 

2.1.3Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan misi ke – 3 serta tujuan yang diampu oleh Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro,maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang 
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dituangkan dalam Renstra 2021 – 2026 adalah Meningkatkan 

Aktivitas Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Koperasi dan 

Usaha Mikro, dengan Indikator tujuan : Pertumbuhan Koperasi 

Berkualitas dan Persentase peningkatan usaha mikro yang 

mengalami peningkatan kriteria usaha. Adapun sasaran Dinas 

yang tertuang dalam Renstra yaitu:  

a. Meningkatnya Usaha koperasi yang memiliki indicator sasaran: 

1. Persentase peningkatan usaha koperasi 

b. Meningkatnya usaha mikro, dengan indikator sasaran:  

1. Persentase peningkatan omzet usaha mikro 

 

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 2021 merupakan indicator sasaran yang 

terdapat di dalam Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2020. Sedangkan untuk 

penetapan IKU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Situbondo, Nomor : 188/027/431.217.1.2/2020 pada 

tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha MIkro. IKU ini digunakan mulai awal 

tahun 2021 sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2021 

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% 
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No 
Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Formulasi 

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% 

 

 

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, meliputikomponen : 

a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

b. Rasio kecukupan modal (CAR) 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif, meliputi komponen: 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Adapun IKU yang digunakan pada Triwulan IV TA. 2021 terdapat 

perubahan akibat adanya Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 dimana Renstra OPD 

juga mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2021 – 2026. Kemudian ditetapkan IKU dengan keputusan 
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Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Nomor: 188/532/431.217.1.2/202, 

tanggal 28 September 2021 dengan rincian indikator:  

NO 
SASARAN 
RENSTRA 

SKPD 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULA PENGUKURAN 

 
1 

Meningkatnya 
usaha koperasi 

Persentase 
Peningkatan 
Usaha Koperasi 

Rata2 Volume usaha koperasi RAT 
tahun n - Rata2 volume usaha 
koperasi RAT tahun n-1 / Rata2 
volume usaha koperasi RAT tahun 
n-1 x 100% 

2 
Meningkatnya 
Usaha  Mikro 

Persentase 
peningkatan 
omzet usaha 
mikro 

jumlah Pendapatan(omzet) usaha 
mikro tahun n - jumlah omzet usaha 
mikro tahun n-1/ jumlah omzet usaha 
mikro tahun n-1 x 100% 

 

1. Meningkatnya Usaha Koperasi   yang memiliki Indikator sasaran yaitu :  

a. 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: 

 Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n – Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n-1    X100% 

                        Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n-1  

 

2. Meningkatnya Usaha Mikro yang memiliki Indikator sasaran yaitu 

a. Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro 

Peningkatan omzet usaha mikro dihitung dengan formulasi: 

 Jumlah Omzet usaha mikro tahun n – Jumlah Omzet usaha mikro n-1    x 100%. 

                     Jumlah Omzet usaha mikro tahun n-1  

Peningkatan omzet 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.   
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2.3 Perjanjian Kinerja 2021 

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 2021 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 47,84% 

  2. Persentase Peningkatan 

usaha koperasi 
46,59% 

2 Meningkatnya kualitas 

usaha mikro 

3. Persentase peningkatan 

volume usaha mikro 
3 % 

  4. Pertumbuhan usaha mikro 0,130 % 

  5. Persentase peningkatan 

produk dan kemasan yang 

sesuai standar 

32 % 

3 Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah 

6. Capaian nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
86 (A) 

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
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Sedangkan untuk Perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021 yaitu: 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya 

Usaha Koperasi 

1. Persentase Peningkatan 

usaha koperasi 
20% 

2 Meningkatnya 

usaha mikro 

2. Persentase Peningkatan 

Omzet Usaha Mikro 
2,25% 

3 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

3. Capaian Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
87 (A) 

 

 

2.4 Perencanaan Anggaran 2021 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Program Anggaran (Rp) 

Besaran 
Anggara

n dari 
BL 

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

1. Persentase 
Koperasi 
Sehat 

Program 
Pengawasan 

dan 
Pemeriksaan 

Koperasi 

68.507.050 1,1% 

Program 
Penilaian 
KSP/USP 
Koperasi 

88.583.900 1,4% 

Program 
Pendidikan dan 

latihan 
perkoperasian 

123.414.900 2% 

2. Persentase 
Peningkatan 
usaha 
koperasi 

Program 
Pemberdayaan 

dan 
perlindungan 

koperasi 

795.180.700 12,9% 
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Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Program Anggaran (Rp) 

Besaran 
Anggara

n dari 
BL 

Meningkatn
ya kualitas 
usaha 
mikro 

3. Pertumbuhan 
Usaha Mikro 

Program 
pengembanga

n UMKM 
1.486.999.458 24,1%  

4. Persentase 
peningkatan 
produk da 
kemasan 
yang sesuai 
standar 

 
5. Persentase 

peningkatan 
volume usaha 
mikro 

Program 
Pemberdayaan 

UMKM 
349.998.750 5,7% 

 

Perencanaan Anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2021:  

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Program Anggaran (Rp) 

Besaran 
Anggara

n dari 
BL 

Meningkatn

ya Usaha 

Koperasi 

Persentase 

Peningkatan 

usaha koperasi 

Program 
Pengawasan 

dan 
Pemeriksaan 

Koperasi 

68.507.050 1,2% 

Program 
Penilaian 

Kesehatan 
KSP/USP 
Koperasi 

53.299.250 0,9% 

Program 
Pendidikan dan 

latihan 
perkoperasian 

797.924.262 13,5% 
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Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Program Anggaran (Rp) 

Besaran 
Anggara

n dari 
BL 

Program 
Pemberdayaan 

dan 
perlindungan 

koperasi 

780.419.600 13,2% 

Meningkatn

ya usaha 

mikro 

Persentase 

Peningkatan 

Omzet Usaha 

Mikro 

Program 
Pemberdayaan 

UMKM 
517.220.400 8,8% 

Program 
pengembangan 

UMKM 
547.231.790 9,3% 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja Sasaran 

Renstra 
Target Realisasi Capaian 

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

Persentase Koperasi 
Sehat 

47,84% 40,48% 84,62% 

Persentase 
peningkatan usaha 
koperasi 

46,59% 37,7% 80,9% 

Meningkatnya 
kualitas 
usaha mikro 

Persentase 
peningkatan volume 
usaha mikro 

3 % 2,25% 75% 

Pertumbuhan usaha 
mikro 

0,130% 0,130% 100% 

Persentase 
peningkatan produk dan 
kemasan yang sesuai 
standar 

32 % 32,5% 101,6% 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Capaian nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

86 (A) 87,49(A) 100% 

 
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja PerubahanTahun 2021 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Sasaran Renstra 

Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

Usaha 

Koperasi 

Persentase 

Peningkatan usaha 

koperasi 

20% 30,56% 153% 

Meningkatnya 

usaha mikro 

Persentase 

Peningkatan Omzet 

Usaha Mikro 

2,25% 2,25% 100% 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Capaian Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
87 (A) 87,49(A) 100% 
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Perbandingan Realisasi Kinerja 2021dengan Tahun sebelumnya 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja Sasaran 

Renstra 

Target 
2021 

Realisasi 

Tahun 
2020 
(n-1) 

Tahun 
2021 
(n) 

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

Persentase Koperasi 
Sehat 

47,84% 40,69% 40,48% 

Persentase 
peningkatan usaha 
koperasi 

46,59% 51% 37,7% 

Meningkatnya 
kualitas usaha 
mikro 

Persentase 
peningkatan volume 
usaha mikro 

3 % 2,25% 2,25% 

Pertumbuhan usaha 
mikro 

0,130% 0,162% 0,130% 

Persentase 
peningkatan produk 
dan kemasan yang 
sesuai standar 

32 % 25% 32,5% 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
perangkat daerah 

Capaian nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

86 (A) 87,40% 
(A) 

87,49(A) 

 
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan 2021dengan Tahun 
sebelumnya 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2021 

Realisasi 
Tahun 

2020 (n-1) 
Tahun 

2021 (n-1) 

Meningkatnya 

Usaha 

Koperasi 

Persentase 

Peningkatan usaha 

koperasi 

20% 20,68% 30,56% 

Meningkatnya 

usaha mikro 

Persentase 

Peningkatan Omzet 

Usaha Mikro 

2,25% 2,25% 2,25% 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Capaian Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
87 (A) 87,40(A) 87,49(A) 
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Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 2016-2021 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
kinerja Renstra 

Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi  
s.d 

Tahun 
2021 

Tingkat 
Kemajuan 

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

Persentase Koperasi 
Sehat 

47,84% 40,48% 85% 

Persentase 
peningkatan usaha 
koperasi 

46,59% 37,7% 80,9% 

Meningkatnya 
kualitas 
usaha mikro 

Persentase 
peningkatan volume 
usaha mikro 

3% 2,25% 75% 

Pertumbuhan usaha 
mikro 

0,130% 0,130% 100% 

Persentase 
peningkatan produk dan 
kemasan yang sesuai 
standar 

32% 32,5% 101,6% 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Capaian nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

86(A) 87,49(A) 100% 

 
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan s.d. Akhir Periode 
RENSTRA 2021- 2026 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Sasaran Renstra 

Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
s.d 

Tahun 
2021 

Tingkat 
Kemajuan 

Meningkatnya 

Usaha 

Koperasi 

Persentase 

Peningkatan usaha 

koperasi 

22,5% 30,56% 135% 

Meningkatnya 

usaha mikro 

Persentase 

Peningkatan Omzet 

Usaha Mikro 

2,50% 2,25% 90% 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Capaian Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
87 (A) 87,49(A) 100% 
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Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standard Nasional 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja 
Renstra 

Realisasi  
Tahun 
2020 

Realisasi 
Nasional 

Tahun 2020 
KET (+/-) 

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

Persentase 
Koperasi 
Sehat 

40,69% 

Persentase 
koperasi sehat 
dan koperasi 
yang dinilai 
kesehatannya 
sebesar 32% 

Realisasi IKU DInas 
masih di atas 
realisasi nasional 
yaitu 40,69% 
dibandingkan 
dengan realisasi 
nasional yang 
sebesar 32%   

Persentase 
peningkata
n usaha 
koperasi 

51% 

Persentase 
kenaikan  
volume usaha 
koperasi 
sebesar 6% 

Realisasi IKU Dinas 
di atas  realisasai 
nasional sebesar 
51%, sedangkan 
realisasi nasional 
sebesar 6% 

Meningkatnya 
kualitas usaha 
mikro 

Persentase 
peningkata
n volume 
usaha 
mikro 

2,25% 

Persentase 
volume usaha 
UMKM yang 
difasilitasi di 
sektor riil 
meningkatsebes
ar 9% 

Persentase 
peningkatan volume 
usaha mikro kab. 
Situbondo di bawah 
realisasi nasional, 
yaitu 2,25% 
sedagkan nasional 
sebesar 9% 

Pertumbuh
an usaha 
mikro 

0,162% 

Persentase 
Jumlah Peserta 
Pengembangan 
SDM KUMKM 
yang menjadi 
Wirausaha Baru 
sebesar 11,08% 

Pertumbuhan jumlah 
usaha mikro tahun 
2020 sebesar 
0,162% dari tahun 
sebelumnya atau 
sebanyak76 orang 
sehingga terhadap 
capaian target 
nasional, kita 
menyumbang 
sebesar 0.62% yaitu 
76 WUB terhadap 
12.302WUB 

Persentase 
peningkata
n produk 
dan 
kemasan 
yang 
sesuai 
standar 

25% 

- Tidak dapat 
dibandingkan 
dengan realisasi 
nasional karena 
terdapat perubahan 
IKU pada 
kementerian 
Koperasi dan UKM 
RI 

 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja 
Renstra 

Realisa
si  

Tahun 
2021 

Target Nasional 
2021 

KET (+/-) 

Meningkatny
a kualitas 
koperasi baik 
dari sisi 
manajemen, 
kelembagaan 
dan usaha 

Persentase 
Koperasi 
Sehat 

40,48% 

IKU Kemenkop UKM 
Tahun 2021 
berubah, untuk 
persentase koperasi 
yang memiliki 
kategori sehat/ 
berkualitas diganti 
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Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja 
Renstra 

Realisa
si  

Tahun 
2021 

Target Nasional 
2021 

KET (+/-) 

koperasi dengan 
Pertumbuhan 
kontribusi koperasi 
dalam pembentukan 
PDB sebesar 5,2% 

Persentase 
peningkatan 
usaha 
koperasi 

37,7% 

Pertumbuhan volume 
usaha  mitra 
koperasi dan UKM di 
sektor riil sebesar 
5% 

Realisasi 
capaian 
kinerja 2021 
Belum rilis 

Meningkatny
a kualitas 
usaha mikro 

Persentase 
peningkatan 
volume usaha 
mikro 

2,25% 

Persentase 
kontribusi UMKM 
dalam pembentukan 
PDB sebesar 
37,34% 

 

Pertumbuhan 
usaha mikro 

0,130% 
Ratio kewirausahaan 
nasional dengan 
target 3,55% 

 

Persentase 
peningkatan 
produk dan 
kemasan yang 
sesuai standar 

32,5% 

IKU Kemenkop UKM 
Tahun 2021 
berubah, tidak ada 
lagi IKU menteri 
tentang standarisasi 
produk 
koperasimaupun 
UMKM 

 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 
Sasaran 
Renstra 

Realisasi 
2021 

RealisasiNasional 
2021 

Ket (+/-) 

Meningkatnya 

Usaha 

Koperasi 

Persentase 

Peningkatan 

usaha 

koperasi 

20% *) 

Belum 

ada data/ 

data 

belum rilis 

Meningkatnya 

usaha mikro 

Persentase 

Peningkatan 

Omzet Usaha 

Mikro 

2,25% *) 

Belum 

ada data/ 

data 

belum rilis 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Capaian Nilai 

SAKIP 

Perangkat 

87 (A) *) 

Belum 

ada data/ 
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Perangkat 

Daerah 

Daerah data 

belum rilis 

 

3.2 Analisis Capaian Kinerja 

3.2.1 Uraian/ Penjelasan 

3.2.1.1 Uraian/ Penjelasan capaian kinerja perjanjian kinerja Januari s.d 

September 2021 

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, meliputikomponen: 

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 
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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 2021, terealisasi 305 koperasi dengan kategori sehat yang 

terdiri dari akumulasi koperasi sehat sampai dengan tahun 2020 

sebanyak306 koperasi, namun berkurang 1 koperasi karena mengalami 

beberapa permasalahan sehingga menyebabkan 1 koperasi dimaksud 

menjadi tidak sehat. Realisasi 305 koperasi sehat terhadap jumlah seluruh 

koperasi tahun 2021 (756 koperasi) diperoleh 40,5% sehingga capaian 

kinerjanya sebesar 84,62% terhadap target kinerja 47,84%.Untuk 

perbandingan realisasi persentase koperasi sehat dengan tahun 2020 

realisasi dimana pada saat itu persentase koperasi sehat sebesar 40,69% 

sedangkan tahun 2021 sebesar 40,5%, mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya, Sedangkan perbandingan realisasi persentase koperasi 

sehat sampai dengan akhir periode Renstra 2016 – 2021 tingkat 

kemajuannya sebesar 85% dan untuk perbandingan realisasi dengan 

standard nasional (target nasional) tidak dapat dibandingakan karena IKU 

nasional tidak lagi berbicara tentang koperasi sehat tetapi Pertumbuhan 

kontribusi koperasi dalam pembentukan PDB sebesar 5,2%. 
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b. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Indikator Kinerja Utama yang kedua pada sasaran strategis Renstra 

2016 – 2021 yang tercantum dalam perjanjian kinerja bulan Januari sampai 

dengan September tahun 2021 adalah Meningkatnya kualitas koperasi baik 

dari sisi manajemen, kelembagaan dan usaha koperasi adalah Persentase 

peningkatan usaha koperasi dengan target pada tahun 2021 sebesar 

46,59%; realisasi 37,7%dengancapaian kinerja sebesar 80,9%. Persentase 

peningkatan usaha koperasi ini mempunyai formulasi volume usaha 

koperasi tahun 2021 dikurangi volume usaha koperasi tahun 2020 dibagi 

volume usaha koperasi tahun 2020 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 

dengan tahun sebelumnya 2020 tentu sajamenurun karena tahun 2020 

realisasi peningkatan usaha koperasi sudah sebesar 51% dibanding tahun 

sebelumnya.Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir 

periode Renstra tingkat kemajuannya sebesar 80,9%. Sedangkan 

perbandinganrealisasi persentase peningkatan usaha koperasi terhadap 

target nasional (Pertumbuhan volume usaha mitra koperasi dan UKM di 

sektor riil sebesar 5%) mengalami keberhasilan. 

c. Persentase peningkatan volume usaha mikro 

Persentase peningkatan volume usaha mikro tahun 2021 target 2,5%, 

realisasi 2,25% sehingga capaian kinerjanya 90%. Perbandingan realisasi 

tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sama besar yaitu sebesar 2,25% 

pada tahun 2020. Sedangkan untuk pebandingan realisasi kinerja tahun 

2020 sampai akhir periode Renstra tingkat kemajuannnya sebesar 75%. 

Untuk realisasi kinerja terhadap standard nasional IKU Kementerian 

koperasi dan UKM RI telah berubah bukan lagi menghitung peningkatan 

volume usaha mikro tetapi menghitung Persentase kontribusi UMKM dalam 

pembentukan PDB dengan target sebesar 37,34% dimana realisasi kinerja 

untuk tahun 2021 belum dirilis. 

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 
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tahun n-1.Target pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2021 sebesar 

0,130%, terealisasi 0,130% (sebanyak 75UM/WUB yang konsisten menjadi 

pengusaha selama tahun 2021). Adapun jumlah seluruh pengusaha mikro 

yang terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan usaha mikro pada tahun 

2021 sebanyak 57.637 unit sedangkan tahun 2020 sebanyak 57.562 unit 

usaha mikro. Kemudian perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 

terhadap target akhir renstra yang sebesar 0,130% maka kemajuannya 

sebesar 100%. Dibandingkan dengan target nasional pada tahun 

2021(Ratio kewirausahaan nasional dengan target 3,55%), dengan ini 

pertumbuhan jumlah usaha mikro di Kabupaten menyumbangkan 3,7%% 

terhadap jumlah wirausaha nasional.  

e. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

Target persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai 

standard pada tahun 2021 sebesar 32%, realisasi 32,5% sehingga capaian 

kinerja 101,6%. Kondisi produk dan kemasan yang sesuai standard pada 

tahun 2020 sebanyak 80 produk, tahun 2021 jumlah produk dan kemasan 

yang sesuai standard sebanyak 106 produk sehingga persentase 

peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard sebesar 32,5%. 

Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebanyak 32% 

peningkatan, maka tingkat kemajuannya sebesar 101,6%. 

f. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Target capaian nilai SAKIP PD pada tahun 2021 adalah A dengan 

nilai 86, realisasinya A dengan nilai 87,49. Sedangkan perbandingan 

dengan realisasi kinerja tahun 2020, capaian nilai SAKIP PD adalah A 

dengan nilai 87,40. Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai akhir 

periode Renstra yang memiliki target 86(A) maka tingkat kemajuannya 

adalah sebesar 100% 

3.2.1.2 Uraian/ Penjelasan capaian kinerja perjanjian kinerja Perubahan 

Tahun 2021 

a. Persentase peningkatan usaha koperasi 

Meningkatnya usaha koperasi dapat diukur dengan indikator kinerja 

sasaranpersentase peningkatan usaha koperasi. Persentase peningkatan 

usaha koperasi diperoleh dari formulasi:  
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Rata2volume usaha koperasi RAT tahun n – Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n-1    X100% 

Rata2 volume usaha koperasi RAT tahun n-1 

Target persentase peningkatan usaha koperasi tahun 2021 sebesar 20%, 

terealisasi 30,56% sehingga capaian kinerjanya sebesar 153%. Walaupun 

memiliki formulasi perhitungan yang berbeda dengan IKU sebelumnya 

realisasi pada tahun 2020 dapat ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:  

 

Tahun 

Jumlah 
Koperasi yang 
melaksanakan 

RAT (Rp.)* 

Volume usaha 
koperasi yg 

melaksanakan 
RAT (Rp.)* 

Rata – rata 
volume usaha 
koperasi RAT 
setiap Tahun 

(Rp.) 

Pertumbuhan/ 
Peningkatan 

(%) 

2018 185 157.477.582.587 851.230.176 - 

2019 129 146.734.783.159 1.137.478.939 33,63% 

2020 119 163.350.021.276 1.372.689.254 20,68% 

2021 108 184.599.247.748 1.792.225.706 30,56% 

(*sumber data: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI) 

Sedangkan untuk perbandingan dengan kemajuan terhadap Renstra 2021 – 

2026 sebesar 135%. Dan dibandingkan dengan realisasi nasional masih 

belum bisa dibandingkan karena belum ada data atau data belum realisasi 

2021 diriilis pada tingkat Kementerian Koperasi dan usaha mikro. 

b. Persentase peningkatan omzet usaha mikro 

Meningkatnya usaha mikro diukur dengan indikator kinerja Persentase 

peningkatan omzet usaha mikro. Persentase peningkatan omzet atau volume 

usaha mikro terealisasi 2,25% dari target 2,25% sehingga capaian kinerjanya 

sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 2020 

besarnya sama karena tahun 2020 realisasi peningkatan omzet usaha mikro 

juga sebesar 2,25%. Untuk perbandingan terhadap kemajuan Renstra 2021 – 

2026 yaitu sebanyak 90%, sedangkan dengan realisasi nasional belum bisa 

dibandingkan karena Kementerian koperasi dan UKM RI juga belum merilis 

datanya. 

c. Capaian nilai SAKIP OPD 

Target Capaian nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2021adalah 86 (A), untuk 

realisasi nilai SAKIP OPD Tahun 2021 87,49 (A), capaian kinerja 100%. Untuk 

perbandingan capaian nilai SAKIP dengan Tahun 2020 yaitu 87,40 (A). 

Perbandingan realisasi kinerja terhadap tingkat kemajuan Renstra 2016 -2021 

maupun Renstra 2021-2026 sebesar 100% 
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3.2.2 Analisis Keberhasilan 

3.2.2.1 Analisis Keberhasilan capaian kinerja perjanjian kinerja Januari s.d 

September 2021 

a. Pertumbuhan Usaha Mikro 

Pertumbuhan Usaha Mikro diformulasikan dengan 

membandingkan peningkatan 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 2021 sebesar 0,130% 

(sebanyak 75 pelaku usaha mikro / WUB yang konsisten menjalankan 

usaha selama tahun 2021) terealisasi 0,130% (sebanyak 75 UM/WUB 

yang konsisten menjadi pengusaha selama tahun 2021). Adapun jumlah 

seluruh pengusaha mikro yang terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi 

dan usaha mikro pada tahun 2020 sebanyak 57.562 unit. 

b. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

Peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar tahun 

2021 terealisasi sebesar 32,5% atau sebanyak 106 produk, sedangkan 

tahun 2020 sebanyak 88 produk sehingga diperoleh peningkatan 

sebesar 32,5%. Realisasi sedikit melebihi target oleh karena itu capaian 

kinerja terhadap target masih sebesar 101,6%. Intervensi Dinas pada 

tahun 2021 terhadap pembinaan standarisasi produk dan kemasan 

terlaksana pada triwulan IV yang menyasar 50 orang pengusaha mikro 

maupun wirausaha pemula sehingga produk dan kemasan yang standar. 

3.2.2.2 Analisis Keberhasilan capaian kinerja perjanjian kinerja Oktober s.d 

Desember 2021 

a. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Target persentase peningkatan usaha koperasi tahun 2021 sebesar 

20%, terealisasi 30,56% sehingga capaian kinerjanya sebesar 153%. 

Peningkatan usaha koperasi terdiri dari peningkatan volume usaha 

KSP/USP koperasi dan volume usaha koperasi sektor riil. Pada tahun 

2021 volume usaha koperasi RAT adalah sebesar Rp. 

184.599.247.748,00  (*sumber data ODS kementerian koperasi dan 

UKM RI, Tanggal cetak 29 Desember 2021) dengan jumlah koperasi 
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yang melaksanakan RAT sebanyak 103 koperasi (*sumber data ODS 

kementerian koperasi dan UKM RI, Taggal cetak 29 Desember 2021), 

sehingga rata –rata volume usaha koperasi RAT tahun 2021 sebesar Rp. 

1.792.225.706,00. Adapun data koperasi RAT dan volume usaha 

koperasi RAT mulai tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini:  

Tahun 

Jumlah 
Koperasi 

yang 
melaksanakan 

RAT (Rp.)* 

Volume usaha 
koperasi yg 

melaksanakan 
RAT (Rp.)* 

Rata – rata 
volume 
usaha 

koperasi RAT 
setiap Tahun 

(Rp.) 

Pertumbuhan/ 
Peningkatan 

(%) 

2018 185 157.477.582.587 851.230.176 - 

2019 129 146.734.783.159 1.137.478.939 33,63% 

2020 119 163.350.021.276 1.372.689.254 20,68% 

2021 108 184.599.247.748 1.792.225.706 30,56% 

(*sumber data: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI) 

b. Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro 

Meningkatnya usaha mikro diukur dengan indikator kinerja Persentase 

peningkatan omzet usaha mikro. Persentase peningkatan omzet atau 

volume usaha mikro terealisasi 2,25% dari target 2,25% sehingga 

capaian kinerjanya sebesar 100%. Target yang ditentukan di awal 

tahun RPJMD ini tidak jauh dari realisasi tahun sebelumnya mengingat 

pandemi covid 19 yang belum berakhir sepenuhnya. Hal ini menjadi 

pertimbangan dalam proses perencanaan, penganggaran serta 

pelaksanaan kegiatan karena usaha mikro belum sepenuhnya dan 

belum semua usaha mikro mampu beradaptasi dengan kondisi 

pandemi covid -19, sehingga ada beberapa usaha mikro yang gulung 

tikar akibat terjadinya pandemi ini. Namun dengan turunnya level PPKM 

di level 2 dan 1 di wilayah Kabupaten Situbondo sejak bulan september 

sampai dengan Desember 2021, para pelaku usaha mikro kembali 

bergeliat dalam menjalankan usahanya yang ditandai dengan transaksi 

pasar/jual beli tatap muka yang mulai aktif kembali. Peningkatan  omzet 

usaha mikro yang meningkat sebesar 2,25% dari tahun sebelumnya 

menjadi sebesar Rp. 5.685.236.035,00 (Sumber data Bidang Bina 

Usaha Mikro pada Dinkop dan UM) 
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3.2.3 Analisis Kegagalan 

3.2.3.1. Analisis kegagalan capaian kinerja perjanjian kinerja Januari s.d 

September 2021 

a. Persentase Koperasi sehat  

Persentase koperasi sehat yang ditarget 47,84% pada tahun 2021 

terealisasi 40,48% atau sebanyak 305 koperasi sehat terhadap seluruh 

jumlah koperasi (762 koperasi). Rekapitulasi 305 koperasi sehat 

merupakan data rekap 2 tahun yang lalu karena kegiatan penilaian 

kesehatan KSP/USP koperasi yang bersumber dari APBD tidak dapat 

dilaksanakan selama 2 tahun berturut – turut yakni 2020 dan 2021 

akibat refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional dalam 

rangka penanggulangan Covid 19. Namun penilaian kesehatan 

KSP/USP koperasi tetap dijalankan bagi koperasi – koperasi yang 

membutuhkan hasil penilaian kesehatan untuk meningkatkan 

kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku 

kepentingan kepada koperasi. Tahun 2021, program ini didukung oleh 

1 kegiatan yaitu Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penghargaan 

Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang 

didalamnya memuat rencana aksi pelaksanaan rangakaian kegiatan 

dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional yang jatuh setiap 

tanggal 12 Juli. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Koperasi antara 

lain: seminar perkoperasian dan kewirausahaan dengan sasaran 

siswa, mahasiswa (untuk regenerasi dan/atau bertambahnya koperasi 

siswa/ koperasi mahasiswa sebagai wadah pelatihan cikal bakal 

mengelola koperasi) serta para pengelola koperasi; berikutnya gerakan 

koperasi peduli yang memberikan bantuan sembako untuk masyarakat 

yang kurang mampu yang sangat terpengaruh penghasilannya akibat 

terdampak pandemi Covid 19. Bantuan sembako yang diberikan 

kepada masyarakat ini bukan berasal dari APBD namun berasal dari 

gerakan koperasi yang dikoordinir oleh Panitia Besar Peringatan Hari 

Koperasi, dari APBD sendiri hanya menanggung biaya sewa 

transportasi . 
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Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penilaian 

kesehatan KSP/USP adalah minimnya pembina koperasi yang 

memilki sertifikasi uji kompetensi pengawas koperasi, karena 

berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 

Tahun 2020, Pemeriksaan kesehatan koperasi dilakukan oleh 

Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat 

kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Oleh karena itu sebagai 

upaya dalam mengatasi permasalahan yanga ada, pengembangan 

potensi para pembina koperasi sangat diperlukan dalam rangka 

memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang – undangan yang 

berlaku, bisa melalui pelatihan peningkatan SDM Pembina koperasi 

dan disertai uji kompetensi guna memperoleh sertifikasi. 

b. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

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 11,31%. Sedangkan untuk persentase peningkatan 

volume usaha KSP/USP realisasinya sebesar 26,39%. Maka 

persentase peningkatan usaha koperasi adalah sebesar 37,7%. 

Target peningkatan usaha koperasi adalah sebesar 46,59% sehingga 

realisasi terhadap target capaiannya hanya sebesar 80,9%. Hal ini 

disebabkan oleh Volume usaha koperasi total mengalami 

kenaikan/peningkatan sebesar 37,7% pada tahun sebelumnya 

(2021). Kenaikan sebesar 37,7% ini termasuk kenaikan yang cukup 

besar mengingat pada tahun 2020 kenaikan/ peningkatan volume 

usaha koperasi sudah mencapai 51% dibandingkan tahun 2019. 

Sehingga kenaikan/ peningkatan volume usaha koperasi yang rata - 

rata naik sekitar 11-12% untuk usaha koperasi sektor riil dan 26-27% 

untuk usaha simpan pinjam koperasi adalah hal yang cukup bisa 

dipahami karena realisasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya 

sudah sangat besar. 
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c. Persentase peningkatan volume usaha mikro  

Persentase peningkatan volume usaha mikro terealisasi 2,25% 

dari target 3% sehingga capaian kinerjanya sebesar 75%. Terjadinya 

pandemi COVID-19 memberikan pengaruh massive dalam berbagai 

lini kehidupan termasuk di dalamnya sektor usaha, terutama untuk 

mayoritas pengusaha mikro yang masih memasarkan produk secara 

konvensional, adanya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) selama 7 bulan pertama pada tahun 2021 

membuat usaha mikro yang belum memanfaatkan platform e 

commerce maupun belum memanfaatkan media sosial dalam 

pemasaran produk tidak mampu bergerak untuk peningkatan 

usahanya, bahkan bisa terjadi penurunan volume usaha. 

 

3.2.4 Langkah – langkah mengatasi kegagalan 

Solusi/ alternative untuk mengatasi kegagalan yang telah dilakukan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro adalah: 

a. Khusus IKU persentase koperasi sehat yang belum memenuhi target 

tahun 2021 ini, Dinas tidak dapat melakukan kegiatan penilaian 

kesehatan koperasi yang setiap tahunnya menyasar 50 s.d 75 USP 

Koperasi karena adanya pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran, 

namun tetap melaksanakan penilaian kesehatan bagi koperasi yang 

membutuhkan hasil penilaian kesehatan untuk kelengkapan 

persyaratan mereka mengakses permodalan di lembaga keuangan 

resmi, meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan apabila 

dibandingkan pada saat ada anggaran. Langkah lain yang dilakukan 

adalah memperkuat sistem pengawasan internal (SPI) di dalam 

lembaga koperasi itu sendiri dengan memberikan diklat pengawasan 

koperasi kepada para pengawas koperasi karena ternyata selama ini 

fungsi pengawasan internal  koperasi belum berjalan secara optimal 

karena kurangnya pemahaman pengawas koperasi terhadap tugas 

pokok dan fungsinya. Diklat pengawasan koperasi yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2021 menyasar 40 pengawas koperasi yang 

bersumber dari DAK nonfisik PK2UKM 



44 

 

b. Terkait persentase volume usaha mikro yang belum memenuhi target, 

karena memang selama pandemi COVID-19 semua sektor usaha 

menjadi lesu, karena menurunnya daya beli masyarakat, keterbatasan 

kemampuan digital marketing dan juga permasalahan kurangnya modal 

usaha, maka Dinas telah melakukan intervensi dengan memberikan 

bantuan tambahan modal kerja bagi para pengusaha mikro terdampak 

COVID-19 baik bersumber dari BTT (Belanja Tidak terduga) masing – 

masing sebesar Rp. 300.000,00 yang mengcover 4.790 orang 

pengusaha mikro dan pekerja sektor informal/ harian yang terdampak 

PPKM Covid -19 (disesuaikan dengan kekuatan anggaran Kabupaten). 

Untuk para pengusaha mikro yang  belum tercover dengan dana 

kabupaten, diusulkan melalui program pemerintah pusat (Kementerian 

Koperasi dan UKM RI) yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) 

dimana masing – masing pengusaha mikro yang lolos verifikasi oleh 

Kementerian mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp. 

1.200.000,00.  

3.2.5 Analisis atas penggunaan Sumber Daya 

1. Jumlah PNS atau ASN sebayak 17 orang terdiri dari: 1 orang pejabat 

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

orang pelaksana (staf). Untuk non ASN terdiri dari: 1 orang THL, 6 

orang tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan), 8 orang 

Tenaga Pendamping KUMKM Kabupaten dan 2 orang Tenaga 

Pendamping DAK PK2UKM. Terdapat 2 jabatan eselon IV yang masih 

kosong karena mutasi dan purna tugas, sedangkan untuk pelaksana 

terdapat 4 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 2021, untuk 

program rutin ada 1 program yang dilaksanakan dan memiliki capaian 

program yang baik dengan capaian sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat 

pada laporan kinerja eselon III milik Sekretaris Dinas. Sedangkan untuk 
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program pembangunan/ program yang mendukung sasaran Renstra 

terdapat 6 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 PencapaianKinerja 

3.2.6.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra 2016-2021 

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 

Persentase koperasi sehat yang di dukung oleh 3 Program 

diantaranya: Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, 

Program Penilaian KSP/USP Koperasi dan Program Pendidikan dan 

Latihan Perkoperasian. Program Pengawasan dan Pemeriksaan 

Koperasi serta Program Penilaian KSP/USP Koperasi memiliki 

indikator kinerja program Persentase Koperasi yang melaksanakan 

RAT (target sebesar 39,64%, realisasi sebesar 21,83%, sehingga 

capaian kinerja sebesar 55,07%).  Adapun penyebab tidak 

tercapainya indikator program persentase koperasi yang 

melaksanakan RAT adalah: 

 Pemberlakuan PPKM darurat COVID-19 hingga level 4 pada 7 

bulan pertama di tahun 2021 sangat berdampak pada banyaknya 

pinjaman anggota yang tertunda pembayarannya, karena pada 

kwartal pertama tidak ada penagihan, sehingga seluruh pinjaman 

yang harusnya lunas pada akhir tahun menjadi tertunda sampai 

dengan tahun berikutnya. Hal ini lah yang membuat sebagian 

besar koperasi tidak dapat melaksanakan RAT  

 Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 mengharuskan adanya  

penundaan pelaksanaan RAT atau diganti dengan RAT Online, 
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mayoritas koperasi belum mampu melaksanakan RAT online 

karena keterbatasan SDM yang melek IT 

 Kegiatan pendukung dalam Program pengawasan dan 

pemeriksaan koperasi maupun program penilaian KSP/USP 

Koperasi hanya bisa terlaksana hingga triwulan III 

Kegiatan pendukung dalam Program pengawasan dan 

pemeriksaan koperasi yang tidak dapat dilaksanakan hingga triwulan 

III berupa pemeringkatan koperasi, sedangkan kegiatan pendukung 

dalam program penilaian kesehatan koperasi yang terlaksana pada 

bulan Agustus 2021 berupa seminar perkoperasian dan 

kewirausahaan kepada 100 orang siswa/mahasiswa yang tergabung 

dalam kopsis maupun kopma serta anggota koperasi lainnya. 

Sedangkan untuk penilaian kesehatan KSP/USP koperasi telah 

direfocusing pada awal tahun 2021.  

Sedangkan untuk Program Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian yang memili indikator kinerja program: persentase 

koperasi aktif (target 63,89%, realisasi 53,17%, dengan capaian 

kinerja sebesar 83,22%). Faktor penyebab tidak tercapainya target 

persentase koperasi aktif antara lain:  

 Berkurangnya koperasi yang melaksanakan RAT, karena adanya 

penundaan pelaksanaan RAT dalam rangka physical distancing 

untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 atau bisa juga 

dilaksanakan RAT online pada masa PPKM darurat COVID-19 

dari bulan Januari sampai dengan Juli 2021.  

 Koperasi baru bertambah, namun terjadi penurunan jumlah 

anggota koperasi sehingga sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan aktivitas usaha koperasi.  

 Adanya persaingan usaha dengan lembaga simpan pinjam yang 

lain (Mekar, PNPM, BTPN Syari’ah)  

 Anggota dan pengurus menganggap dana hibah sebagai dana 

yang tidak perlu dikembalikan (terjadi mayoritas pada kopwan dan 

kopontren). 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan hingga Triwulan III Tahun 

2021 untuk mendukung indicator kinerja program Pendidikan dan 
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Latihan Perkoperasian diantaranya kegiatan pembinaan dan 

peningkatan kapasitas SDM koperasi yang menyasar 250 orang 

anggota kelompok masyarakat bidang pertanian maupun kelompok 

masyarakat lainnya dalam rangka penyuluhan perkoperasian yang 

dilaksanakan dalam 5 tahap agar tetap mematuhi protokol kesehatan 

di masa pandemi COVID -19. Penyuluhan perkoperasian terhadap 

kelompok – kelompok masyarakat dilaksanakan dalam rangka 

mendukung ketercapaian kuantitas koperasi aktif sekaligus mendidik 

kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan 

usaha bersamanya dalam sebuah badan usaha koperasi.  

b. Persentase peningkatan usaha koperasi 

Persentase peningkatan usaha koperasi di dukung oleh 

program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan 2 

indikator program yaitu: Persentase peningkatan volume usaha 

koperasi sektor riil (target 15,48%, realisasi 11,31%, capaian kinerja 

sebesar 73,06%) dan persentase peningkatan volume usaha 

KSP/USP (target 32,1%, realisasi 26,39%, dengan capaian kinerja 

sebesar 82,21%).  

Adapun Capaian kinerja tidak sampai 100% disebabkan oleh 

hal - hal berikut diantaranya PPKM darurat pandemi  COVID-19 yang 

diberlakukan pada 7 bulan pertama tahun 2021 menyebabkan 

lesunya sektor riil; Pengelolaan ritail koperasi yang masih semi 

modern, kebersihan, kenyamanan dan pelayanannya masih kurang 

serta jenis barang yang dijual kurang lengkap jadi konsumen malas 

untuk masuk ke ritail atu pertokoan milik koperasi; kurangnya 

kesadaran anggota dalam partisipasi membangun usaha koperasi 

ritail; kurangnya inovasi pengelola usaha koperasi ritail maupun 

sektor riil lainnya. 

Sebagai akibat dari peningkatan pinjaman mulai tahun 2020, 

dimana piutang meningkat di masa pandemi karena banyak orang 

membutuhkan uang tunai sehingga banyak anggota yang pinjam ke 

koperasi; namun kesulitan untuk membayar kewajiban pengembalian 

cicilan karena masih tertatih dalam menjalankan usaha di masa 
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pandemi, sehingga pada tahun 2021 persentase peningkatan volume 

usaha KSP/ USP koperasi lebih rendah dari tahun sebelumnya .  

Tahun 2021, indikator program ini didukung dengan kegiatan 

pembinaan dan pengembangan fasilitasi pembiayaan dan simpan 

pinjam koperasi yaitu pembinaan kepada 30 koperasi dalam rangka 

tercapainya peningkatan pembiayaan melalui sebaran informasi 

daring atau on the spot ke masing – masing koperasi perihal 

prosedur akses pembiayaan bank atau non bank dan program dagulir 

pemerintah melalui LPDB KUMKM, yang kedua yaitu  pembinaan dan 

pendampingan penyusunan laporan keuangan syari’ah 

2. Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas usaha mikro,  

Sasaran ini didukung 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 pemberdayaan UMKM dan 

Program Pengembangan UMKM. Adapun indicator sasaran serta 

dukungan indicator kinerja program: 

a. Persentase peningkatan volume usaha mikro dengan dukungan 

indicator kinerja program Persentase usaha mikro yang mengalami 

peningkatan produksi pada tahun 2021 target sebesar 0,50% dan 

teralisasi sebesar 0,45% atau sebanyak 259 unit usaha mikro dari 

57.573 usaha mikro. Capaian terhadap target sebesar 90%. 

Berdasarkan hasil monev, peningkatan produksi seiring dengan 

permintaan pasar. Sebanyak 259 unit usaha mikro yang mengalami 

peningkatan produksi, selain dari program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas sebagian juga karena stimulan pemerintah 

daerah berupa bantuan modal usaha kepada pengusaha mikro 

terdampak COVID-19 melalui dana BTT (Belanja Tidak Terduga), 

stimulan lainnya yaitu berasal dari BPUM (Bantuan Produktif Usaha 

Mikro) yang berasal dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi 

dan UKM RI). Pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19 menjadi 

penyebab peningkatan produksi para pengusaha mikro menurun 

karena daya beli masyarakat juga menurun terutama pada 

pengusaha mikro yang belum beralih ke digital marketing. Adapun 
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kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dalam 

mendukung indikator kinerja program ini yaitu Pemberdayaan 

melalui kemitraan usaha mikro dengan rencana aksi sosialisasi dan 

fasilitasi kemitraan usaha mikro dengan e commerce dengan 

sasaran 150 orang pengusaha mikro yang bekerja sama dengan 

narasumber yang berasal dari e commerce buka lapak, shopee, bli 

bli dsb, kegiatan lainnya seperti fasilitasi dan monev SHAT yang 

menyasar 250 orang pengusaha mikro serta klinik usaha mikro 

yang pada tahun 2021 melayani 70 orang pelaku usaha mikro 

dengan segala permasalahan yang dialami, juga mendukung 

indikator program peningkatan volume usaha mikro, namun 

pelaksanaan baru dilaksanakan setelah bulan Juli 2021. 

b. Untuk indicator sasaran pertumbuhan usaha mikro di dukung 

dengan indicator program Prosentase peserta pelatihan yang 

konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan dengan capaian 

kinerja 100%, sebanyak 75 orang yang konsisten menjalankan 

usaha pasca pelatihan dari 500 orang yang telah dilatih. Dukungan 

kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 

Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta 

Desain dan Teknologi dengan 4 rencana aksi diantaranya  pelatihan 

design kemasan dan standarisasi kemasan produk, Pelatihan 

olahan daging dan ikan laut, pelatihan olahan tempe, dan 

peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan seni batik tulis.  

c. Indicator sasaran persentase peningkatan produk dan kemasan 

yang sesuai standard didukung dengan indicator program 

persentase usaha mikro yang menghasilkan produk makanan dan 

minuman sebesar 77%. Sebagaimana laporan kinerja kabid bina 

usaha mikro jumlah pengusaha mikro yang menghasilkan produk 

makanan dan minuman sebanyak 77% 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 
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fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui standarisasi kemasan 

produk 

3.2.6.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra 2021 – 2026 

1. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya usaha koperasi dengan 

indikator sasaran Persentase peningkatan usaha koperasi dengan 

capaian kinerja sebesar 153%. Indikator sasaran ini didukung dengan 

4 program diantaranya:  

a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi,  

b. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, 

c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian serta  

d. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 

 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi memiliki 

indikator program persentase koperasi berkualitas (target 11,5%, 

realisasi 12,44%, capaian kinerja 108%). Kegiatan pendukung dalam 

program adalah kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, 

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan 

pada triwulan IV Tahun 2021 berupa pemeringkatan koperasi. 

Pemeringkatan koperasi merupakan salah satu alat ukur kineja 

koperasi guna menunjukkan eksistensi koperasi kepada pelaku usaha 

lainnya. Pemeringkatan koperasi dilakukan oleh Lembaga Independen 

Pemeringkat Koperasi (LIPK). Jumlah koperasi yang diperingkat tahun 

2021 sebanyak 50 koperasi yang setelah diperingkat merupakan 

koperasi berkualitas.  

Terkait permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam 

pencapaian indikator Persentase koperasi berkualitas yakni Predikat 

koperasi berkualitas yang dimilki oleh koperasi berlaku maksimal 2 

tahun , baru bisa dilaksanakan pemeringkatan kembali. Oleh karena 

itu, koperasi - koperasi yang telah memiliki predikat sebagai koperasi 

berkualitas wajib mempertahankan kinerjanya dan harus diperingkat 

kembali setelah 2 tahun demi terciptanya badan usaha yang 

berkualitas karena sebagai lembaga jasa keuangan non perbankan, 

koperasi juga memilki peran dalam terciptanya perluasan kesempatan 

kerja, pemerataan pendapatan yang pada muaranya merupakan 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pembina Koperasi, 

Dinas koperasi dan Usaha Mikro harus tetap aktif dan intensif dalam 

melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan 

pendampingan perkoperasian baik dari sisi kelembagaan, manajemen 

dan pengembangan usaha koperasi sebagai upaya konkrit dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki 

indikator kinerja program Persentase KSP/USP sehat dengan target 

42%, realisasi 40,5%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,6%. 

program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub 

kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/ Kota yang didalamnya memuat rencana aksi pelaksanaan 

rangakaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Koperasi 

Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 Juli. Rangakaian kegiatan 

peringatan Hari Koperasi antara lain: seminar perkoperasian dan 

kewirausahaan dengan sasaran siswa, mahasiswa (untuk regenerasi 

dan/atau bertambahnya koperasi siswa/ koperasi mahasiswa sebagai 

wadah pelatihan cikal bakal mengelola koperasi) serta para pengelola 

koperasi; berikutnya gerakan koperasi peduli yang memberikan 

bantuan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu yang 

sangat terpengaruh penghasilannya akibat terdampak pandemi Covid 

19. Bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat ini bukan 

berasala dari APBD namun berasal dari gerakan koperasi yang 

dikoordinir oleh Panitia Besar Peringatan Hari Koperasi, dari APBD 

sendiri hanya menanggung biaya sewa transportasi. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penilaian 

kesehatan KSP/USP adalah minimnya pembina koperasi yang 

memilki sertifikasi uji kompetensi pengawas koperasi, karena 

berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 

2020, Pemeriksaan kesehatan koperasi dilakukan oleh Pengawas 

Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan 
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Koperasi dan penerapan sanksi. Oleh karena itu sebagai upaya 

dalam mengatasi permasalahan yanga ada, pengembangan potensi 

para pembina koperasi sangat diperlukan dalam rangka memenuhi 

persyaratan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, 

bisa melalui pelatihan peningkatan SDM Pembina koperasi dan 

disertai uji kompetensi guna memperoleh sertifikasi. 

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian mempunyai 

indikator kinerja program Persentase koperasi yang difasilitasi 

pendidikan dan latihan perkoperasian dengan target 21% (158 

koperasi), terealisasi 21,83% (165 koperasi) sehingga capaian 

kinerjanya terhadap target sebesar 104%. Program pendidikan dan 

latihan perkoperasian terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan 

dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota. Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi 

koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota 

terdiri dari beberapa rencana aksi yag telah dilaksanakan 

diantaranya: Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan 

koperasi bagi kelompok usaha pertanian/ kelompok masyarakat 

lainnya kepada 250 orang yang dibagi dalam 3 wilayah yaitu wilayah 

Timur, tengah dan wilayah barat kab. Situbondo (DAU APBD 2021); 

Diklat Pengawasan koperasi kepada 40 orang pengawas koperasi 

(sumber dana DAK nonfisik PK2UKM); Pelatihan e commerce dan 

aplikasi sistem bisnis bagi koperasi yang menyasar 40 orang 

pengelola koperasi (sumber dana DAK Nonfisik PK2UKM); Pelatihan 

Penyusunan laporan Keuangan Ritail bagi koperasi kepada 35 orang 

pengurus koperasi (sumber dana DAK Nonfisik PK2UKM); Diklat 

SKKNI disertai uji kompetensi bagi 30 orang pengelola koperasi 

(sumber dana Silpa DID Tambahan); Pelatihan Penyusunan 

RK/RAPBK dan LPJ RAT bagi pengurus koperasi baru maupun 

pengurus koperasi yang baru direformasi sebanyak 40 orang. 

Sedangkan untuk kegiatan  Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha 

Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan berupa 
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Peningkatan kewirausahaan bagi usaha mikro melalui pelatihan 

aneka olahan roti modern kepada 75 orang pelaku usaha mikro, 

kegiatan bersumber dari DAK Nonfisik PK2UKM. 

Beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan dalam program pendidikan dan latihan perkoperasian antara 

lain: 

a. pada rencana aksi Penyuluhan perkoperasian kepada 250 orang 

yang terdiri dari anggota kelompok masyarakat bidang pertanian 

maupun usaha lainnya di wilayah barat, tengah dan wilayah timur 

Kabupaten situbondo belum seluruhnya mengajukan akta 

pendirian koperasi . Beberapa kelompok tani mulai mengajukan 

akta pendirian koperasi sebagai payung hukum untuk usaha 

bersama namun tidak sedikit yang belum mengajukan pendirian 

koperasi dengan alasan persyaratan kecukupan modal yang 

belum terpenuhi 

b. Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan aneka  olahan roti 

modern yang dilaksanakan dalam 1 tahap sekaligus sebanyak 75 

orang peserta, kurang efektif dan membuat peserta kurang fokus 

dalam kelas ketrampilan. Sedangkan untuk direncanakan lebih 

dari 1 tahap, besarnya anggaran sangat terbatas untuk sewa 

tempat, honorarium narasumber, mamin pelatihan dsb 

c. Masih minimnya sentuhan pelatihan dan uji sertifikasi bagi 

pengurus/ pengelola koperasi. Dalam 3 tahun terakhir, baru 30% 

pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki setifikasi 

resmi di bidangnya/ sertifikasi profesi yang diperoleh dari 

kegiatan diklat SKKNI dan Diklat pengawasan koperasi. 

Upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 

a. melaksanakan pra koperasi sembari membangun kecukupan 

modal untuk memenui persyaratan pengajuan akta pendirian 

koperasi  

b. sebagai hasil evaluasi untuk perencanaan dan penganggaran 

tahun berikutnya agar dalam 1 kelas tidak lebih dari 50 orang  

c. mengingat pentingnya sebuah sertifikasi profesi/ sertifikasi resmi 

lain khususnya untuk para pengelola koperasi, perlu dianggarkan 
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pada tahun berikutnya kegiatan yang bersifat pelatihan yang 

disertai uji kompetensi sertifikasi resmi  

Seluruh rencana aksi yang terlaksana dalam program ini merupakan 

intervensi yang dilakukan pembina koperasi dan usaha mikro dalam 

rangka mencapai sasaran, tujuan serta indikator kinerja Daerah (IKD) 

yang diampu.   

Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi mempunyai 

Indikator kinerja Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi  

adalah Capaian rata – rata volume usaha koperasi RAT per tahun 

yang memilki target 1,5 M pada tahun 2021, terealisasi 1,7 M 

(sumber data: ODS Koperasi kementerian Koperasi & UKM RI, 

tanggal cetak 29 desember 2021, diolah sebagaimana tabel  data 

koperasi RAT dan volume usaha koperasi RAT mulai tahun 2018 di 

atas) sehingga capaian realisasi kinerja terhadap target adalah 

sebesar 113%. Realisasi indikator kinerja program tidak lepas dari 

berbagai upaya yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan 

segala rencana aksinya. Program pemberdayaan dan perlindungan 

koperasi memliki 1 kegiatan yaitu  Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

dengan bunyi sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan 

Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, 

Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 

Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Satu 

sub kegiatan tersebut terdiri dari berbagai rencana aksi yaitu 

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dengan 

lembaga keuangn resmi pemerintah/perbankan kepada 50 orang 

pengurus koperasi; Pengembangan usaha koperasi melalui pelatihan 

pembuatan olahan cake modern bagi 30 anggota koperasi; 

Penguatan USP Syari’ah dan pelaporan keuangan syari’ah kepada 

60 orang pengurus kopsyar; Workshop literasi keuangan pemula bagi 

santri, alumni santri pondok pesantren dalam mendukung OPOP 

yang menyasar 200 orang dan dibagi menjadi 4 tahap pelaksanaan 

(1 tahap terdiri dari 50 orang peserta) untuk mematuhi protokol 

kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid 19; 
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Sosialisasi inklusi keuangan syari’ah melalui fintech di era digitalisasi 

kepada 50 orang pengelola koperasi; dan penyerahan paket 

sembako bagi anggota koperasi dalam rangka perlindungan sosial 

masyarakat terdampak pandemi Covid 19 sebanyak 400 paket yang 

tidak dapat terlaksana karena Berdasarkan hasil konsultasi dengan 

Inspektorat yang dijawab dengan surat Inspektorat nomor: 

700/3118/431.306.2/2021 tertanggal 29 November 2021, perihal: 

Jawaban atas konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan, bahwa  

bantuan paket sembako kepada 400 orang anggota koperasi dalam 

rangka perlindungan sosial masyarakat terdampak covid 19 tidak 

dapat terlaksana dengan beberapa pertimbangan antara lain:  

a. Mekanisme dalam tahapan perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan dalam kegiatan ini belum memperhatikan pada 

permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian 

hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; 

b. Penentuan jenis belanja masih belum jelas karena karakteristik 

belanja tidak jelas (perlu berpedoman pada permendagri nomor 

64 tahun 2020 tentang penyusunan APBD tahun 2021);  

c. Waktu yang tidak memungkinkan untuk mengganti rekening 

belanja (berkenaan dengan poin b) karena sudah mendekati akhir 

tahun anggaran dan waktu juga tidak memungkinkan untuk  

melakukan proses pelaksanaan mulai dari penentuan sasaran , 

penetapan penerima  dan proses pengadaan yang memerlukan 

waktu yang cukup lama yang tidak memungkinkan dilaksanakan 

pada akhir tahun anggaran;  

d. Penentuan jenis rekening belanja yang tidak tepat akan 

berpengarauh pada proses pencatatan realisasi belanja sesuai 

kaidah akuntansi yang berlaku (PSAP 71 tahun 2011) 

Berbagai pertimbangan dimaksud dijadikan sebagai hasil 

evaluasi, khususnya dalam perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan kegiatan yang sifatnya bantuan kepada masyarakat, 

agar tetap berpedoman pada Permendagri nomor 32 tahun 2011 

tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari 
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APBD serta penentuan jenis rekening belanja yang digunakan dan 

waktu pelaksanaan.  

Terkait dengan capaian indikator program, terdapat satu 

permasalahan yang sedikit ironis yaitu Capaian rata - rata volume 

usaha koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun ini melebihi 

target yang ditetapkan, namun jumlah koperasi yang melaksanakan 

RAT dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan akibat 

pemberlakuan PPKM level 4 selama 7 bulan pertama di awal tahun 

2021. Solusi untuk mengatasi hal ini antara lain: Mendorong 

Pengurus koperasi untuk segera RAT dengan sistem online; 

pembinaan RAT dengan skema pendampingan, pelaksanaan Bimtek 

LPJ RAT di awal tahun sesegera mungkin setelah APBD di sahkan, 

mengoptimalkan peran PPKL kementerian dalam melakukan 

pembinaan RAT dengan skema pendampingan 

2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya usaha koperasi dengan 

indikator sasaran Persentase peningkatan omzet usaha mikro dengan 

capaian kinerja sebesar 100%. Indikator sasaran ini diukur dengan 2 

program antara lain:  

a. Program Pemberdayaan UMKM 

b. Program pengembangan UMKM 

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan 

usaha mikro (UMKM) memiliki indikator kinerja program Persentase 

usaha mikro yang diberdayakan dengan target sebesar 0,91% atau 

sebanyak 520 orang pelaku usaha mikro, realisasi indikator program 

sebesar 1, 16% atau sebanyak 670 orang pelaku usaha mikro yang 

diberdayakan melalui program ini dibandingkan dengan jumlah 

seluruh usaha mikro yaitu sebesar 57.573 usaha mikro. Sehingga 

capaian realisasi terhadap target sebesar 128%. Program 

pemberdayaan UMKM memiliki 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan 

Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 

Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 

dengan Para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari 3 sub kegiatan 

diantaranya: 
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 sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 

yang memiliki 2 rencana aksi yaitu sosialisasi dan fasilitasi 

kemitraan dengan ecommerce bagi 150 orang pelaku usaha 

mikro, Sosialisasi Program Digitalisasi Pembayaran yang 

menyasar 150 orang pelaku Usaha Mikro; rencana aksi ini 

dilaksanakan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi 

nasional akibat pandemi Covid 19. Pemasaran digital melalui e 

commerce berikut pembayaran digital yang mengikutinya 

merupakan hal tak terelakkan terutama pada masa pandemi 

Covid 19 dimana semua transaksi pasar beralih ke digital. Para 

pelaku usaha mikro yang sadar akan hal ini dengan sendirinya 

mulai beralih dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini 

dengan kemajuan teknologi yang ada. Namun berbeda dengan 

para pelaku usaha mikro yang mempunyai pola pikir 

konservatif, saat usahanya dihantam pandemi mereka hanya 

bisa mengeluh dan pasrah dengan keadaan karena tidak lagi 

bisa berjualan di tempat biasanya, pembeli menurun drastis, 

produk tidak laku, yang berimbas pada menurunnya 

pendapatan. Melihat banyak fenomena seperti ini, diambillah 

keputusan untuk memberikan pembinaan, pelatihan, fasilitasi 

dan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro untuk 

melakukan pemasaran digital melalui e commerce (Buka lapak, 

shopee, toko pedia, dsb) sekaligus ilmu pengetahuan dan 

fasilitasi dalam pembayaran digital (Qrish, link aja, ovo, dll).  

 Sub kegiatan yang kedua adalah Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan rencana aksi 

sosialisasi dan pembinaan manajemen informasi bisnis kepada 

50 orang pelaku usaha mikro, dan pelayanan klinik usaha mikro 

kepada 70 orang pelaku usaha; Sosialisasi dan pembinaan 

manajemen informasi bisnis cenderung melatih para pelaku 

usaha mikro yang manajemennnya belum tertata, dari segi 

pencatatan omzet, modal dan aset yang dimilki sehingga lebih 

mudah bagi pelaku UM sendiri untuk memonitor perputaran 

uang dan laba bersih yang diperoleh. Untuk pelayanan klinik 
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usaha mikro para peserta dapat berkonsultasi mengenai hal 

apapun terkait permasalahan yang dihadapi demi kemajuan 

usahanya. Sebagian besar permasalahan usaha mikro yang 

dihadapi selama ini di klinik UM yaitu masalah permodalan 

sehingg melalui layanan klinik UM para pelaku UM memperoleh 

fasilitasi dalam mengakses permodalan baik melalui KUR, 

LPDB, maupun hibah dari kementerian Koperasi dan UKM RI. 

 sub kegiatan yang ketiga adalah Koordinasi dan Sinkronisasi 

dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro dengan rencana aksi sosialisasi, pembinaan dan 

monev Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi usaha mikro 

sebanyak 250 orang.  250 orang pelaku usaha mikro ini yang 

memenuhi syarat untuk mengikuti dan memperoleh Sertifikat 

tanah secara gratis pada program SHAT yang terlaksana atas 

kerjasama Pemerintah kabupaten Situbondo dalam hal ini 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Badan Pertanahan 

Nasional/ Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan 

Pemerintah Desa.  Dengan memilki sertifikat tanah sendiri 

diharapkan kepada para pelaku usaha mikro dapat mengakses 

permodalan pada lembaga keuangan resmi pemerintah dengan 

agunan sertifikat tersebut. 

Permasalahan / Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan 

kegiatan dalam Program Pemberdayaan UMKM antara lain: 

a. Permasalahan yang ditemui pada pemberdayaan melalui 

kemitraan usaha mikro berupa kemitraan dengan e commerce 

dan fasilitasi program digitalisasi pembayaran yaitu lemahnya 

koneksi internet para pelaku usaha mikro terutama yang 

berdomisili di daerah pegunungan maupun daerah pinggiran 

wilayah kabupaten Situbondo yang belum memilki tower - tower 

jaringan internet, sehingga hal ini juga berpengaruh pada 

pemasaran produk UM di wilayah tertentu 

b. Intervensi dalam pemberdayaan usaha mikro mencakup 

pendataan juga namun sub kegiatan dimaksud belum bisa 

terlaksana dalam program ini karena keterbatasan anggaran 
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mengingat jumlah usaha mikro di Kabupaten Situbondo sangat 

besar sehingga diperlukan input anggaran yang tidak sedikit 

untuk melaksanaan pendataan UM. oleh karena itu, sub kegiatan 

dimaksud ditiadakan 

Upaya untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu: 

a. Mulai melaksanakan program Rumah Digital kabupaten 

Situbondo dalam rangka memfasilitasi para pelaku usaha mikro 

mulai dari foto produk, standarisasi kemasan, desain kemasan, 

fasiltasi pemasaran digital, dsb 

b. Memprioritaskan sub kegiatan yang lebih dibutuhkan untuk 

intervensi pemberdayaan usaha mikro selain pendataan 

Program Pengembangan UMKM Memilki indikator Persentase jumlah 

usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi dengan target 

0,45% (259 pelaku Um yang mengalami peningkatan produksi) 

terealisasi 0,45% (259 pelaku usaha Mikro) sehingga capaian 

realisasi terhadap target adalah 100%. Jumlah ini diperoleh dari 

laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga 

Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo di 

lapangan. Sedangkan untuk intervensi kegiatan yang dilaksanakan 

dari Program Pengembangan UMKM adalah kegiatan 

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi Usaha Kecil, sub kegiatannya adalah Fasilitasi Usaha 

Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan 

Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan 

4 rencana aksi antara lain: Pelatihan desain kemasan dan 

standarisasi kemasan produk yang diikuti oleh 50 pelaku usaha 

mikro; Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan seni batik tulis 

yang diikuti oleh 75 orang pengusaha mikro; Pelatihan olahan tempe 

kepada 50 orang pelaku usaha mikro; dan Pelatihan olahan daging 

dan ikan laut dengan sasaran 25 orang usaha mikro.  

Pelatihan desain kemasan dan standarisasi kemasan produk 

merupakan salah satu upaya pembinaan kepada para pengusaha 

mikro yang sudah mempunyai produk baik itu makanan, minuman 

atau kerajinan namun belum mempunyai personal brand sendiri 
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sehingga dari sisi kemasan, maupun desain kemasan serta segala 

standard yang harus dipenuhi untuk kemasan produk makanan dan 

minuman belum memenuhi syarat untuk masuk dalam lapak – lapak 

e commerce. Dengan mengikuti pelatihan desain kemasan dan 

standarisasi kemasan produk usaha mikro tidak lagi terhambat untuk 

masuk dalam pemasaran digital (e commerce)  karena permasalahan 

standarisasi produk. 

Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan seni batik tulis yang 

diikuti oleh 75 orang pengusaha mikro merupakan kegiatan yang 

diakomodir dari usulan musrenbang kecamatan yaitu kecamatan 

Besuki dan Kecamatan Arjasa. Oleh karena itu, lokus kegiatan 

pelatihan batik tulis dilaksanakan di 2 Desa yaitu Desa Widoro 

Payung Kec. Besuki dan Desa Bayeman Kecamatan Arjasa. 

Antusiasme masyarakat terlihat pada saat pelatuhan dan pasca 

pelatihan dimana kelompok masyarakat yang telah mengikuti 

pelatihan batik tulis mulai menerima pesanan batik dimana hal ini 

merupakan hal positif untuk kelangsungan usaha masyarakat 

setempat. Demikian pula dengan pelatihan olahan tempe yang 

diusulkan melalui musrenbang oleh kelurahan Ardirejo. Pelatihan 

olahan tempe telah dilaksanakan di wilayah kelurahan Ardirejo 

dengan sasaran 50 orang pelaku usaha mikro, yang telah dibentuk 

kelompok – kelompok masyarakat pelaku usaha mikro yang bergerak 

dalam produksi olahan tempe.  

Pelatihan olahan daging dan ikan laut yang menyasar 25 orang 

pelaku usaha mikro merupakan hasil akomodir dari pokok – pokok 

pikiran DPRD yang dilaksanakan di wilayah tengah Kabupaten 

Situbondo.  

Permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan 

pengembangan UMKM diantaranya: 

a. Realisasi peserta pelatihan pada Peningkatan kewirausahaan 

melalui pelatihan batik tulis sebanyak 75 orang dari target 100 

orang, hal ini melalui berbagai pertimbangan pada saat 

pelaksanaannya yang dimulai dari bulan Agustus 2021 dimana 

PPKM masih berada di level 4 sehingga untuk tetap mematuhi 
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protokol kesehatan setiap tahap pelatihan maksimal hanya 

mengumpulkan 25 orang, pelatihan dilaksanakan dalam 3 tahap/ 

3 angkatan yang dilaksanakan di desa Widoropayung Kec. 

Besuki sebanyak 2 tahap dan Desa Bayeman kec. Arjasa 

sebanyak 1 tahap.   

b. Besarnya jumlah usaha mikro di Kabupaten Situbondo, 

dibandingkan dengan ketersediaan anggaran untuk 

mengintervensi para pelaku UM tentunya sangat minim terutama 

saat target pengembangan usaha mikro dengan orientasi 

peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil 

Upaya mengatasi permasalahan:  

a. Menjadi pertimbangan perencanaan, penganggaran serta 

pelaksanaan kegiatan tahun  berikutnya selama pandemi covid 

19 masih ada agar tetap memperhatikan himbauan dan kebijakan 

pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan secara luring untuk 

tetap ketat dalam mematuhi protokol kesehatan 

b. Perlu dilakukan pengklasifikasian data usaha mikro berdasarkan 

cluster modal maupun pendapatannya guna menentukan sasaran 

kegiatan dalam rangka orientasi peningkatan skala usaha mikro 

menjadi usaha kecil (UM naik kelas) 
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3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran 

Cost Per Outcome 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran APBD Induk Tahun 2021 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran 

efisiensi Ket 
Target 

Realisa
si 

Capaian Alokasi 
Realisasi s.d 
TW III 2021 

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  

47,84% 40,48% 84,62% 

68.507.050 0 68.507.050 100% 

 88.583.900 31.163.100 57.420.800 64,82% 

123.414.900 112.574.900 10.840.000 8,8% 

Persentase 
peningkatan 
usaha koperasi 

46,59% 37,7% 80,9% 795.180.700 90.926.000 704.254.700 88,57%  

2 Meningkatnya 
kualitas usaha 

mikro 

Pertumbuhan 
Usaha Mikro 

0,130% 0,130% 100% 

1.486.999.458 0 1.486.999.458 100%  
Persentase 
peningkatan 
produk dan 
kemasan yang 
sesuai standar 

32 % 32,5% 101,6% 

Persentase 
peningkatan 
volume usaha 
mikro 

3 % 2,25% 75% 349.998.750 0 349.998.750 100%  
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Pencapaian Kinerja dan Anggaran Perubahan APBD Tahun 2021 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran 

efisiensi Ket 
Target 

Realisa
si 

Capaian Alokasi Realisasi Sisa 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9=7-8 

10=(9/7)*
100 

11 

1 Meningkatnya 
usaha koperasi 

Persentase 

Peningkatan 

usaha koperasi 

20% 30,56% 153% 
68.507.050 66.924.550 1.582.500 2,3% 

Efisien 

  
    

53.299.250 37.595.600 15.703.650 29,5% 

  
    797.924.262 706.391.770 91.532.492 11,5% 

  

    780.419.600 538.856.700 241.562.900 30,95% 

2 Meningkatnya 
usaha mikro 

Persentase 
Peningkatan 
Omzet Usaha 
Mikro 

2,25% 2,25% 100% 
517.220.400 452.852.400 64.368.000 12,44% 

Efisien   

    547.231.790 445.330.958 101.900.832 18,62% 
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Capaian Indikator Program RPJMD 2016 - 2021 

Program Indikator Program 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 
(%) 

Program 
Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi 

Persentase peningkatan volume usaha 
KSP/USP 

32,1% 26,39% 82,21% 

795.180.700 90.926.000 11,43% 

Persentase peningkatan usaha koperasi 
sektor riil 

15,48% 11,31% 73,06% 

Program 
Pemberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha 
Kecil, Dan Usaha 

Mikro (UMKM) 

Persentase jumlah usaha mikro yang 
mengalami peningkatan produksi 

0,50% 0,45% 90% 349.998.750 0 0% 

Program 
Pengembangan UMKM 

Persentase jumlah peserta pelatihan 
yang konsisten menjalankan usaha 
pasca pelatihan 

14% 15% 107% 

1.486.999.458 0 0% 
Persentase pengusaha mikro yang 
menghasilkan produk makanan & 
mnuman 

77% 77% 100% 

Program Pengawasan 
dan Pemeriksaan 

Koperasi Persentase koperasi yang melaksanakan 
RAT 

39,64% 21,83% 55,07% 

68.507.050 0 0% 

Program Penilaian 
Kesehatan KSP/USP 

Koperasi 
88.583.900 31.163.100 35,18% 

Program Pendidikan 
dan Latihan 

Perkoperasian 
Persentase Koperasi Aktif 63,89% 53,17% 83,22% 123.414.900 112.574.900 91,23% 
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Capaian Indikator Program RPJMD 2021 - 2026 

Program Indikator Program 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 
(%) 

Program 
Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi 

capaian rata2 volume usaha koperasi 
RAT per tahun 

1,5 M 1,7 M 113% 
780.419.600 538.856.700 69,05% 

Program 
Pemberdayaan Usaha 

Menengah, Usaha 
Kecil, Dan Usaha 

Mikro (UMKM) 

Persentase usaha mikro yang 
diberdayakan 

0,91% 1,16% 128% 517.220.400 452.852.400 87,56% 

Program 
Pengembangan UMKM 

Persentase jumlah usaha mikro yang 
mengalami peningkatan produksi 

0,45% 0,45% 100% 547.231.790 445.330.958 81,38% 

Program Pengawasan 
dan Pemeriksaan 

Koperasi 
Persentase Koperasi Berkualitas 

11,5% 12,44% 108% 
68.507.050 66.924.550 97,69% 

Program Penilaian 
Kesehatan KSP/USP 

Koperasi 
Persentase KSP/USP sehat 

42% 40,5% 96,6% 
53.299.250 37.595.600 70,54% 

Program Pendidikan 
dan Latihan 

Perkoperasian 

Persentase koperasi yang difasilitasi 
pendidikan dan latihan perkoperasian 

21% 21,83% 104% 797.924.262 706.391.770 88,53% 
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Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja anggaran untuk seluruh 

program pembangunan berkisar di atas 80% selaras dengan capain kinerja 

indikator program yang rata- rata juga diatas 90%. Dan apabila dibandingkan 

dengan capaian kinerja sasaran, tingkat efisiensinya bisa dikatakan efisien 

karena capaian program maupun capaian IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

terutama di triwulan IV Tahun 2021 rata – rata mencapai 100%.  
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

4.1 KESIMPULAN 

Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo pada Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi Perjanjian Kinerja 

Induk tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dicapai dengan 

kategori berhasil. Sasaran Strategis Rensra 2016-2021 yang pertama yaitu 

meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manjemen, kelembagaan 

dan usaha koperasi dengan indikator sasaran: 

1. Persentase Koperasi Sehat 

Pada tahun 2021, target persentase koperasi Sehat sebesar 47,84% 

dan terealisasi sebesar 40,48% atau 305 koperasi sehat dari jumlah 

seluruh koperasi yang ada yaitu 756 koperasi sehingga capaian 

kinerjanya mencapai 84,62% dengan kategori Berhasil. 

2. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Target persentase peningkatan usaha koperasi tahun 2021 sebesar 

46,59%, realisasi sebesar 37,7% sehingga capaian kinerjanya sebesar 

80,9% dengan kategori 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 2021 adalah 

sebesar 3%, realisasinya 2,25% sehingga capaian kinerja sebesar 75% 

dengan kategori Cukup berhasil 

2. Pertumbuhan Usaha Mikro 

Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2021 mempunyai target 0,130%, 

realisasi 0,130%, sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori 

berhasil 

3. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 
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Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

pada tahun 2021 memiliki target 32%, realisasi 32,5% sehingga capaian 

kinerja sebesar 101,6% dengan kategori berhasil 

Untuk sasaran strategis Renstra 2021-2026, yang pertama adalah 

Meningkatnya Usaha Koperasi dengan indikator kinerja sasaran: 

1. Persentase Peningkatan usaha koperasi  

Tahun 2021, target persentase peningkatan usaha koperasi sebesar 

20%, realisasi sebesar 30,56%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 

153% dengan kategori berhasil 

Sasaran strategis Renstra 2021 – 2026  yang kedua adalah 

Meningkatnya Usaha Mikro dengan Indikator Sasaran:  

1. Persentase Peningkatan Omzet  Usaha Mikro 

Target untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Omzet usaha 

Mikro pada tahun 2021 sebesar 2,25%, realisasi sebesar 2,25%, 

sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori berhasil 

Untuk lebih meningkatkan capaian sasaran masih terdapat 

hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo, yang meliputi: 

a) Kurangnya program peningkatan kapasitas pembina koperasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi sebagai bentuk 

aktualisasi serta profesionality komitmen terhadap koperasi – koperasi 

yang akan dibina 

b) Permasalahan pelaporan RAT koperasi yang tidak masuk dalam 

pendataan Dinas sehingga menyebabkan adanya data – data koperasi 

yang belum terupdate dalam sistem (ODS)  

c) Pembentukan dan Pembinaan wirausaha pemula tanpa didasari pola 

pikir dan kemauan serta usaha yang kuat dari dalam diri peserta 

pelatihan, menjadi kesulitan tersendiri bagi para pembina dalam 

pencapaian peningkatan  pendapatan sektor usaha mikro 

 

 

 

 
































































































