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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 

– 2026 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 3 Tahun 2021, dengan ini maka Rencana Strategi Perangkat 

Daerah dalam proses penyusunannya juga harus mengacu pada dokumen 

RPJMD. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 

yang menangani urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo berperan aktif dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan 

daerah di bidang koperasi dan usaha mikro demi tercapainya visi dan misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021 – 

2026, yang di breakdown dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra). 

Renstra adalah Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 

untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif. 

Adapun fungsi dari Rencana Strategis (Renstra) itu sendiri adalah sebagai 

acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang 

kemudian dijabarkan dalam visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam 

pembangunan 5 tahun mendatang. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perangkat 

daerah harus memiliki Rencana Strategis yang dijadikan pedoman untuk 5 Tahun 

kedepan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa perangkat daerah menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disebut Renstra PD yang 

memuat visi. Misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. 

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo diawali dengan penyusunan Rancangan awal Renstra mempelajari visi 

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan mengkaji implikasi 

visi, misi, tujuan dan program dari kepala daerah terpilih terhadap tugas pokok dan 

fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan bersamaan dengan 

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya penyempurnaan atas 

rancangan awal menghasilkan Rancangan Renstra. Dalam proses atau tahapan 

berikutnya Rancangan Renstra disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat 
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Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan 

dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. 

Pada Tahap Akhir, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat 

Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan renstra menjadi 

rancangan akhir Renstra  Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah 

tentang RPJMD. Rancangan akhir tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk 

diverifikasi kesesuaian  Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Perangkat Daerahdalam Renstra PD tentang RPJMD. Berdasakan hasil 

tersebut Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra 

Perangkat Daerah. Kemudian hasil penyempurnaan tersebut disampaikan 

kembali pada Bappeda untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah 

berupa Peraturan Bupati melalui Sekretaris Daerah.   

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 

2021 – 2026 memuat Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran 

serta strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun 

dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 serta 

bersifat indikatif, serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah, Tata cara dan evaluasi rancangan Peraturan 

daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan 

RKPD.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 

perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dengan dokumen 

perencanaan lainnya. Demikian pula dengan dokumen Renstra Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 ini juga memiliki 

keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 

Penggambaran secara visual hubungan antar dokumen perencanaan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Hubungan antar dokumen perencanaan 

 
    Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan dokumen RPJMD dilakukan 

dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut: 

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, 

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hiduo 

Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin: 

a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 

b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan 

ruang Kabupaten Situbondo 

2. Memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-

2024 dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 

2019-2024. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan, 

sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan koperasi dan 

UKM di kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo ini merupakan salah satu dokumen teknis operasional 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 di Bidang Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Rencana Strategis ini selanjutnya akan 

dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Situbondo sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan cikal bakal 

penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah setiap tahunnya sebagaimana gambar 1 diatas 

 



4 

 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo, yaitu: 

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3502); 

2. 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); 

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866); 

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 

8. 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); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114) 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, 

kecil, dan menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6619) 
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11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

PedomanUmum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman 

teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781) 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil 

verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2005 – 2025;  

20. Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 

21. Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Kabupaten Layak Anak; 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

situbondo tahun 2021 - 2026 

24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di 

Kabupaten Situbondo;  

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

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Tahun 2021 - 2026  dimaksudkan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana 

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo 

Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis ini adalah untuk mewujudkan 

peningkatan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan koperasi dan Usaha 

Mikro, melalui tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo. Selain itu juga sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja OPD, sebagai bagian integral dalam pembangunan daerah serta 

nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: 

1.1 Latar Belakang 

Berisi tentang pengertian, fungsi dan proses penyusunan Renstra Dinas 

Koperasi dan UM serta keterkaitan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Dinkop dan UKM Provinsi Jawa Timur 

dan dengan Renja Perangkat Daerah 

1.2 Landasan Hukum 

Berisi landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

1.4 Sistematika Penulisan 
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Menguraikan pokok bahasan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

dan susunan garis besar isi dokumen 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

Memuat Informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki 

PD, capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra 

periode sebelumnya, mengulas hambatan  yang masih dihadapi dan dinilai perlu 

diatasi melalui Renstra PD ini 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Memuat tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organsasi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro, tugas dan fungsi pejabat eselon II (kepala Dinas) 

sampai dengan pejabat eselon IV (Kepala sub bagian dan Kepala Seksi yang 

ada dibawah kepala bidang), jumlah personil dan tata laksana PD 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Berisi sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah mencakup sumber daya 

manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun asset yang 

dimiliki. 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Memuat tabel T-C. 23 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada 

tahun 2016 – 2020 yang mencakup indikator kinerja utama, target renstra dan 

realisasinya, serta rasio capaian, sedangkan tabel T-C.24mencantumkan  

Program – program pendukung indicator kinerja utama beserta anggaran dan 

realisasi anggarannya juga rasio antara anggaran dan realisasi anggaran 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan 

Usaha MIkro 

Berisi tantangan dan peluang yang bersumber dari analisis renstra K/L, renstra 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, 

dan hasil analisis terhadap KLHS  

 

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN 

 USAHA MIKRO  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 

Berisi permasalahan – permasalahan mengenai urusan koperasi dan Usaha 

Mikro 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilih 

Menjelaskan tentang keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro dalam mendukung ketercapaian visi dan misi Kepala Daerah, factor 
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pendukung maupun penghambat pelayanan OPD yang mempengaruhi 

ketercapaian visi dan misi Kepala Daerah 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Berisi factor – factor pendorong ditinjau dari Renstra K/L ataupun Renstra 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Memuat factor penghambat maupun factor pendorong ditinjau dari implikasi 

RTRW dan KLHS  

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Review tentang permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mi 

Kabupaten Situbondo dilihat dari berbagai aspek meliputi gambaran 

pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Provinsi, 

implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan OPD yang selanjutnya ditentukan 

isu – isu strategis Organisasi Perangkat Daerah 

 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran serta indicator Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro yang disajikan dalam Tabel T-C.25 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam 

lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar 

pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah 

keijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. tersaji dalam tabel T-C.26 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel T-C.27 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Berisi indicator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang secaralangsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang 

ditampilkan dalam tabel T-C.28 

 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB 2 

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  KABUPATEN SITUBONDO 

 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 

serta dijabarkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

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

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

mikro Kabupaten Situbondo mempunyai tugas  :  

 

 

 

 

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi :  

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

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

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

Mikro; 

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

dan 

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

fungsinya. 

 

“membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro” 

” 
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STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  

KABUPATEN SITUBONDO 
 
 

KEPALA DINAS 

K
E

 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN DAN 

PENGEMBANGAN KOPERASI 

U P T D 

 

BIDANG 

BINA USAHA MIKRO 

BIDANG 

 KELEMBAGAAN DAN 

PENGAWASAN KOPERASI  

SEKSI 

KELEMBAGAAN 

KOPERASI 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN PROGRAM 

DAN KEUANGAN 

 

SEKSI 

PENGAWASAN 
KOPERASI 

 

SEKSI 

USAHA KOPERASI 

 

 

SEKSI 

PEMBIAYAAN DAN 
SIMPAN PINJAM 

 

SEKSI 

SARANA, KEMITRAAN 

DAN PEMASARAN 

 

SEKSI 

KEWIRAUSAHAAN 

 

SEKSI 

MANAJEMEN DAN 

INFORMASI BISNIS 
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
  

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; 

    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 

Kepegawa

ian 

 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; 
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    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 
Kasubba
g 
Penyusu
nan 
Program 
dan 
Keuanga
n 

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

  : b penyusunan Renstra dan Renja dinas 

   c penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran 
serta dokumen pelaksanaan anggaran 

   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 
Kelembag
aan 
Koperasi 

: a pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi 
tatalaksana, kearsipan 

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

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

    d pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan 
koperasi 

    e penyusunan dan perencanaan kegiatan 
pengembangan Sumber Daya manusia 

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

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

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

    i pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi 

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

    k pelaksanaan penerapan standarisasi pelayanan 
koperasi 

    f Pelaksanaan ketatausahaan 

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

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

 b.2 Tupoksi 
Kasi 
Pengawas
an 
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 
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    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 
Pengembanga
n Koperasi 

: a membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan 

pengembangan koperasi 

  b penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan 
dan pengembangan usaha koperasi 

  c pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha 
koperasi 

   d pengendalian usaha dan manajemen usaha koperasi 

   e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha koperasi 

   f pelaksanaan fasilitas pembiayaan, permodalan dan 
pengembangan usaha koperasi 

   g Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

   h Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

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

 c.

1 

Tupoksi 
Kasi Usaha 
Koperasi 

: 
a penyiapan bahan dalam rangka penyusunan 

kebijaksanaan usaha koperasi 

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

   c Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan administrasi 
usaha dan keuangan koperasi 

    d pelaksanaan perencanaan pemberdayaan usaha 
koperasi 

    e pelaksanaan pengembangan sarana promosi, 
pameran hasil produk Koperasi 

    f pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap usaha 
dan manajemen usaha koperasi 

    g Pelaksanaan ketatausahaan 

    h Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang 
Bina Usaha Koperasi 

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

 c.

2 

Tupoksi 
Kasi 
Pembiaya
an 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 
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(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 
Usaha Mikro 

: a membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

kebijaksanaan teknis, pengembangan usaha, 

kelembagaan dan manajemen pengusaha mikro 

   b penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan 

dan pengembangan usaha mikro 

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

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

    e pelaksanaan fasilitas perkuatan manajemen dan 
pembiayaan usaha mikro 

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

    g Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

    h Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

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

 d.

1 

Tupoksi 
Kasi 
Sarana, 
Kemitraan
, 
Pemasara
n 

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

 d.

2 

Tupoksi 
Kasi 
Kewiraus
ahaan 

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

    b pelaksanaan bimbingan dan pengembangan 
kewirausahaan 

    c pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan 

    d pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan 
wirausaha baru 

    e pelaksanaan upaya pemberdayaan dan 
pengembangan Usaha Mikro 

    f Pelaksanaan ketatausahaan 

    g Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang 
Bina usaha Mikro 

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

 d.

3 

Tupoksi 
Kasi 
Manajem
en 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 
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PENJELASAN SINGKAT MACAM SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO 

 
Sumber daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo terdiri 

dari Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang PNS yang memiliki jabatan serta tugas 

dan fungsi masing – masing berdasarkan analisis jabatan yag sudah ditetapkan.   

Tenaga THL sebanyak 1 orang, Petugas Penyuluh Koperasi Koperasi Lapangan 

(PPKL) sebanyak  6 orang, Tenaga Pendamping KUMKM Kabupaten 8 orang, dan 

Tenaga Pendamping DAK Nonfisik PK2UKM 2 orang.  

Selain Sumber Daya Manusia  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga 

mempunyai Sumber Daya lainnya seperti aset berupa sarana dan prasarana untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan, antara lain : gedung 

kantor yang representatif, kendaraan operasional dinas, sarana dan prasarana 

peralatan dan perlengkapan kantor dan sebagainya. 

Uraian lengkap tentang Sumber daya yang ada di Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro akan disajikan pada penjelasan 2.2. 
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2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

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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a. 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 

 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 
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 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 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Situbondo 

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Meningkatkan aktivitas 

ekonomi unggulan masyarakat melalui peningkatan kualitas koperasi dan usaha 

mikro, yang terdiri dari 2 sasaran yaitu:  

1) Meningkatnya kualitas koperasi dari sisi manajemen, kelembagaan dan usaha 

koperasi, dengan Indikator sasaran:  

a. Persentase Koperasi Sehat 

b. Persentase peningkatan usaha koperasi 

2) Meningkatnya kualitas usaha mikro, dengan indikaor sasaran: 

a. Persentase peningkatan volume usaha mikro 

b. Persentase pertumbuhan usaha mikro 

c. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar 
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TABEL PENCAPAIAN TARGET KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2016 – 2020 

 

No Indikator Kinerja 

Tar
get 
NSP

K 

Ta
rg
et 
IK
K 

Ta
rg
et 

Ind
ika
tor 
lai
nn
ya 

Target Renstra Realisasi Capaian  Rasio Capaian  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Persentase koperasi 
sehat 

      

33,94% 36,72% 39,50% 42,28% 45,06% 47,84% 34,63% 35,42% 38,83% 39,46% 40,69% 

102% 96,46% 98,30% 93,33% 90,30% 
(224 
kop) 

(264 
kop) 

(284 
kop) 

(304 
kop) 

(324 
kop) 

(344 
kop) 

(249 
kop) 

(255 
kop) 

(278 
kop) 

(292 
kop) 

(306 
kop) 

2 
Persentase 
peningkatan usaha 
koperasi       

41,59% 42,59% 43,59% 44,59% 45,59% 46,59% 23,75% 47,66% 38,32% 37,73% 51% 57,11% 112% 87,91% 84,62% 112% 

3 
Persentase 
peningkatan volume 
usaha mikro       

n/a 1% 1,5% 2,0% 2,5% 3% n/a 1% 1,5% 2% 2,25%  -  100% 100% 100% 90% 

4 
Persentase 
pertumbuhan usaha 
mikro 

      

0,087% 0,096% 0,105% 0,113% 0,122% 0,130% 0,087% 0,101% 0,106% 0,132% 0,162% 

100% 105% 101% 117% 133% 
(50 

UM) 
(55 

UM) 
(60 

UM) 
(65 

UM) 
(70 

UM) 
(75 

UM) 
(50 

UM) 
(58 

UM) 
(61 

UM) 
(76 

UM) 
(93 

UM) 

5 

Persentase 
peningkatan produk 
dan kemasan yang 
sesuai standar 

      

0% 20,00% 25,00% 26,67% 31,58% 32,00% 0% 20% 38,9% 28% 25% 

0% 100% 156% 105% 79% 
(30 

produk) 
(36 

produk) 
(45 

produk) 
(57 

produk) 
(75 

produk) 
(99 

produk) 
(30 

produk) 
(36 

produk) 
(50 

produk) 
(64 

produk) 
(80 

produk) 
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Tabel Kinerja Pelayanan Tahun 2016 - 2020 

1. Sebagaimana tabel kinerja pelayanan di atas, capaian pelayanan pada indikator kinerja 

Persentase koperasi sehat pada tahun 2016 rasio capaiannya sebesar 102%, tahun 2017 

rasio capaian koperasi sehat sebesar 96,46%, tahun 2018 meningkat menjadi 98,30%, tahun 

2019 sebesar 93,33%,dan tahun 2020 menjadi sebesar 90,30%. Kondisi capaian untuk 

koperasi sehat yang fluktuatif dan cenderung menurun pada 2 tahun terakhir disebabkan 

oleh jumlah koperasi yang melaksanakan RAT juga menurun pada 2 tahun terakhir, selain 

itu terjadinya pandemi COVID-19 juga sangat mempengaruhi usaha – usaha koperasi karena 

daya beli masyarakat (khususnya anggota koperasi) juga semakin menurun sehingga 

mempengaruhi skor penilaian kesehatan koperasi yang terdiri dari beberapa aspek antara 

lain: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva, aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas 

dan aspek likuiditas. 

2.  Rasio capaian Persentase peningkatan usaha koperasi tahun 2016 sebesar 57,11%, tahun 

2017 mengalami peningkatan menjadi 112%, tahun 2018 rasio peningkatan usaha koperasi 

menurun menjadi 87,91%, tahun 2019 sebesar 84,62% dan tahun 2020 rasio capaiannya 

mengalami kenaikan hingga 112%. Fluktuasi yang terjadi pada peningkatan usaha koperasi 

dipengaruhi oleh Peningkatan volume usaha koperasi simpan pinjam (KSP)/Unit Simpan 

Pinjam (USP) Koperasi serta Peningkatan volume usaha sektor riil koperasi yang setiap 

tahunnya juga berfluktuasi. Namun, peningkatan volume usaha koperasi sektor riil tidak 

pernah lebih banyak atau lebih besar dari volume usaha KSP/USP. Hal ini berbanding lurus 

dengan jumlah koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan jumlah koperasi yang bergerak 

dalam USP/KSP. Adapun penyebab naiknya rasio capaian peningkatan usaha koperasi pada 

tahun 2020 dikarenakan formulasi penghitungan volume usaha koperasi pada ODS mulai 

tahun 2020 meng include kan angka seluruh pinjaman yang masih berada diluar 

(anggota/kreditur/piutang). Outstanding piutang meningkat di masa pandemi karena banyak 

orang membutuhkan uang tunai sehingga banyak anggota yang pinjam ke koperasi.  

3. Persentase peningkatan volume usaha mikro pada tahun 2016 belum ada data, karena pada 

saat itu peningkatan volume usaah mikro belum menjadi indicator kinerja utama dalam 

pengukuran kinerja Dinas sehingga belum menghitung setiap peningkatan volume usaha 

mikro yang dibina. Pada tahun 2017 volume usaha mikro terealisasi 100%, demikiran juga 

pada tahun 2018 dan 2019. Namun pada tahun 2020 persentase peningkatan volume usaha 

mikro belum mencapai target, rasio capaiannya hanya sebesar 90%, hal ini disebabkan 

karena terjadinya pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh massive dalam berbagai 

lini kehidupan termasuk di dalamnya sektor usaha, terutama untuk mayoritas pengusaha 

mikro yang masih memasarkan produk secara konvensional, adanya kebijakan protokol 

kesehatan untuk physical distancing 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. 

4. Rasio Persentase pertumbuhan usaha mikro mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah 

sebesar 100% (2016), 105%(2017), 101%(2018), 117%(2019) dan 133%(2020). 

Capaiannya belum pernah dibawah 100%, hal ini menunjukkan kondisi masyarakat terutama 

yang diintervensi dengan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mulai 

meningkatkan taraf kehidupannya dengan berwirausaha. Segala bentuk pembinaan, 
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pendampingan, pelatihan, fasilitasi permodalan, peningkatan kualitas produk Usaha mikro 

dan fasilitasi pemasaran yang dilaksanakan oleh Dinas adalah untuk menciptakan wirausaha 

baru dan pengusaha mikro agar mampu meningkatkan kesejahtaraan hidupnya, salah 

satunya dengan meningkatkan pendapatannya.  

5. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar merupakan salah satu 

indikator kinerja utama Dinas yang mengukur standar kualitas produk UM terutama untuk 

usaha mikro yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Standar produk usaha mikro 

kecil dan menengah bertingkat mulai dari BPOM, sertifikasi halal, maupun PIRT yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat. Rasio persentase 

peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar pada tahun 2016 belum bisa dihitung 

karena jumlah pembanding pada tahun 2015 belum ada. Namun kondisi produk dan 

kemasan yang sesuai standar pada tahun 2016 sebanyak 30 produk usaha mikro. tahun 

2017 rasio capaian persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar  

sebesar 100%, tahun 2018 sebesar 126%, tahun 2019 sebesar 105% dan tahun 2020 

menurun menjadi 79%. Realisasi belum memenuhi target oleh karena itu capaian kinerja 

terhadap target masih sebesar 79,2%. Intervensi Dinas pada tahun 2020 terhadap 

pembinaan standarisasi produk dan kemasan terlaksana pada triwulan I yang hanya sempat 

menyasar 50 orang pengusaha mikro maupun wirausaha pemula sehingga produk dan 

kemasan yang standar selama tahun 2020 juga belum memenuhi target 

. 

.  
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Uraian 
Anggaran Realisasi Anggaran Rasio antara realisasi dan anggaran  

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Program Penciptaan Iklim 
Usaha Kecil Menengah 
yang Kondusif 

        
305.000.000  

         
154.000.000  

                                
-  

                                
-  

                               
-  

        
275.175.500  

       
153.380.000  

                               
-  

                             
-  

                               
-  

90,22% 99,60%  -  -  - 

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

        
600.000.000  

         
355.750.000  

          
653.395.000  

      
1.296.278.003  

         
294.093.250  

        
585.355.000  

       
334.348.575  

         
604.837.800  

       
947.466.000  

         
271.879.050  

97,56% 93,98% 92,57% 73,09% 92,45% 

Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

     
2.282.000.000  

      
1.313.400.000  

                                
-  

                                
-  

                               
-  

    
2.136.499.550  

    
1.247.073.769  

                               
-  

                             
-  

                               
-  

93,62% 94,95%  -  -  - 

Program Peningkatan 
Kualitas kelembagaan 
Koperasi 

        
555.000.000  

         
894.517.000  

          
301.274.500  

      
1.086.223.500  

         
562.571.000  

        
548.355.000  

       
707.389.000  

         
298.471.500  

    
1.050.256.250  

         
553.316.200  

98,80% 79,08% 99,07% 96,69% 98,35% 

Program Peningkatan 
Kualitas Usaha Koperasi 

                              
-  

                               
-  

          
145.814.000  

          
157.027.650  

           
86.094.800  

                              
-  

                             
-  

         
141.701.850  

       
151.370.650  

           
85.632.550  

 -  - 97,18% 96,40% 99,46% 

Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

                              
-  

                               
-  

1.313.117.000 1.313.117.000 1.124.050.000 - - 1.252.149.100 1.214.370.600 1.077.194.150  -  - 95,36% 92,48% 95,83% 
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2016 – 2020 

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dilaksanakan 

selama 2 tahun yaitu tahun 2016 dan 2017. Di dalam program ini terdapat kegiatan 

– kegiatan pendukung IKU Persentase peningkatan usaha koperasi yang terdiri 

dari Penumbuhan jiwa enterpreuner koperasi melalui Bimtek kewirausahaan 

koperasi; Pembinaan bina usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan. Program 

ini juga mendukung IKU Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai 

standar melalui kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dengan 

sub kegiatan pelatihan desain kemasan produk. Selama tahun 2016 dan 2017 rasio 

antara realisasi dan pagu anggaran masing – masing sebesar 90,22% dan 99,6%, 

sudah baik dalam pelaksanaan dan penyerapan anggarannya. Pada tahun 2018 

sampai dengan 2020 Program ini tidak digunakan kembali karena adanya regulasi 

yang berkaitan dengan SAKIP dimana sebaiknya 1 program cukup diampu oleh 1 

bidang sehingga terjadi pengintegrasian program dan kegiatan pada Dinas 

Koperasi dan usaha mikro di tahun – tahun berikutnya. 

2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil 

menengah merupakan Program yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Usaha Mikro 

selama 5 Tahun berturut – turut mulai 2016 sampai akhir tahun RPJMD. Program 

ini mendukung IKU persentase peningkatan volume usaha mikro serta Persentase 

pertumbuhan usaha mikro. adapun kegiatan – kegiatan pendukung program ini 

terdiri dari Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; 

penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; Sosialisasi monevSHAT; 

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro; Fasilitasi pengembangan usaha 

mikro; Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro dan 

koperasi; Pengembangan sarana kemitraan dan pemasaran usaha mikro; 

Pengembangan manajemen dan informasi bisnis serta Pembinaan dan 

pengembangan kewirausahaan. Untuk rasio antara realisasi dan pagu anggaran 

mulai tahun 2016 s.d 2020 masing – masing sebesar 97,56% (2016); 

93,98%(2017); 92,57%(2018); 73,09%(2019); 92,45%(2020) yang rata – rata 

sangat baik 

3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil 

menengah merupakan salah satu program pendukung IKU selama 2 tahun yaitu 

2016 dan 2017 pada IKU peningkatan volume usaha mikro, dimana pada tahun – 

tahun berikutnya seluruh kegiatan pada program ini dimigrasi ke program 

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif  usaha kecil menengah. 

Rasio antara realisasi program dan pagu anggaran juga sangan baik yaitu 93,62% 

dan 94,95% 
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4. Progam Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasipada tahun 2016 dan 2017 

merupakan salah satu program yang diampu oleh 2 bidang yaitu bidang 

kelembagaan dan pengawasan koperasi serta Bidang Pemberdayaan dan 

Pengembangan Koperasi, sehingga program ini juga mendukung 2 IKU Dinas 

antara lain Persentase Koperasi Sehat dan Persentase peningkatan usaha 

koperasi. Namun mulai tahun ke -3 RPJMD Program ini mulai difocuskan untuk 

mendukung IKU Persentase Koperasi Sehat yang diampu oleh Bidang 

Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Adapun kegiatan pendukung dari 

program ini diantaranya Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian; 

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; Penilaian 

;kesehatan bagi KSP/USP Koperasi; Peningkatan pengawasan bagi pengurus 

koperasi melalui Bimtek audit laporan keuangan; Bimtek revitalisasi fungsi 

kelembagaan koperasi; Peringatan Hari Koperasi; Pelatihan manajemen 

pengelolaan koperasi; Pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM 

koperasi serta Kegiatan yang didukung dari DAK Nonfisik yaitu Peningkatan 

Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Program ini memiliki capaian 

rasio yang sangat baik mulai tahun 2016 sampai dengan 2020, masing – masing 

capaiannya sebesar 98,80%(2016); 79,08%(2017); 99,07%(2018); 96,69%(2019); 

98,35%(2020) 

5. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi merupakan Program yang baru 

dibuka dalam Sistem Perencanaan SIRKA mulai tahun 2018 untuk mendukung IKU 

Persentase Peningkatan Usaha Koperasi yang diampu oleh Bidang 

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.Adapun kegiatan yang mendukung 

program ini yaitu Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor riil yang 

terdiri dari berbagai rencana aksi yang mendukung peningkatan volume usaha 

koperasi sektor riil, dan kegiatan Pembinaan dan pengembangan fasilitasi 

pembiayaan dan simpan pinjam koperasi yang juga tediri dari berbagai macam 

rencana aksi untuk meningkatkan volume usaha koperasi simpan pinjam atau unit 

simpan pinjam koperasi. Capaian rasio antara realsasi program dan anggaran 

mulai tahun 2018 s.d 2020 secara berurutsan sebesar 97,18%(2018); 

96,40%(2019); 99,46%(2020) 

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial adalah program yang dibuat mulai terbit  

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), 

dimana Dinas Koperasi dan Usaha MIkro juga mendapatkan sumber dana 

DBHCHT untuk kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilab kerja bagi tenaga 

kerja dan masyarakat melalui pelatihan – pelatihan yang menyentuh para pelaku 

usaha mikro dan wirausaha pemula. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan 



27 

 

melalui program ini dapat mendukung salah IKU Dinas yaitu Persentase 

peningkatan volume usaha mikro. untuk rasio antara realisasi dan pagu anggaran 

sejak tahun 2018 s.d 2020 masing – masing sebesar 95,36%(2018); 

92,48%(2019); 95,83%(2020).  
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang bersumber dari: 

a. Renstra K/L 

Beberapa tantangan dan permasalahan koperasi selain pelaksanaan 

reformasi total koperasi antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat 

pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan 

manajemen usaha yang professional 

 Para kaum muda atau yang lebih sering disebut millenials di 

Indonesia hanya sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi karena 

melihatnya sebagai model yang ketinggalan zaman atau kurang 

modern, dijalankan oleh orang – orang tua dan dianggap kurang 

inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang 

mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan 

teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan 

perkembangan. Oleh karenanya, koperasi harus mampu menarik 

minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk dalam 

ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta 

kreativitas yang dapat menjadi modal bagi koperasi untuk memiliki 

daya saing maupun inisiatif model bisnis baru. Selain itu, dapat 

mempercepat proses regenerasi SDM koperasi (millenials take 

over) 

2. Kelembagaan 

Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2020-2024 

berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Secara statistic 

serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal. Hal 

tersebut disebabkan karena Indonesia belum memiliki model 

kelembagaan koperasi. Sebagian besar koperasi saat ini yang paling 

dominan yaitu: simpan pinjam (credit union), konsumsi dan produksi. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain dilihat dari sisi kebutuhan 

konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi dimana jenis 

koperasi simpan pinjam yang menyediakan jasa modal maupun 

penyediaan dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang 

sama berlaku bagi koperasi konsumen dan koperasi produsenyang lebih 

mudah dijalankan dan memilki pangsa pasar yang dapat dijangkau serta 
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tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis 

yang lain. 

Dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan 

pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui 

banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat 

harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih 

besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga 

menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan 

kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badab 

hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang 

koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi 

pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

3. Pembiayaan  

Perluasan akses dan skema pembiayaan/ pendanaan koperasi masih 

terbatas pada sumber – sumber pembiayaan internal dan belum 

memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta 

berbasis investasi.  

4. Produksi dan Pemasaran 

Pada umumnya sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat 

konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk 

mengonsolidasikan pasar, mengefisienskan rantai pasok dan kebutuhan 

pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar 

sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat. 

Beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengembangan UMKM 

terjadi dalam berbagai aspek diantaranya aspek manajemen, aspek 

organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, 

terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya – biaya non teknis 

di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Salah satu factor keberhasilan 

suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem 

manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas 

pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi 

pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha misalnya dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan. UMKM yang 

memilki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak 

adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, 

dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta 

penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum 

menggunakan computer dan belum memanfaatkan internet serta belum 
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menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak 

kunjung naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar 

pertumbuhan ekonomi saat ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang 

mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang 

lebih dari 90% pelaku usaha dan total nilai ekspor UMKM yang masih 

rendah.  

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo berdasarkan telaah di 

atas yaitu:  

Peluang: Mempercepat proses regenerasi SDM koperasi (millenials take 

over) yang dalam 3 tahun terakhir telah dilaksanakan sebagai 

langkah awal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui 

PROGRESIF (Program Ekonomi Siswa Inovatif) melalui 

penyuluhan dan simulasi dasar – dasar perkoperasian pada 

siswa guna memberikan pemahaman tentang koperasi, melalui 

seminar maupun sarasehan koperasi dan kewirausahaan kepada 

siswa – siswi maupun mahasiswa. Kedepan program dan 

kegiatan Dinas Koperasi akan terus menyentuh kaum muda/ 

millenials agar mereka lebih sadar, tertarik dan menjalankan  

wirausaha dengan koperasi sebagai wadahnya untuk  

tercapainya pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi 

kerakyatan yang lebih baik sebagaimana cita – cita bangsa. 

 Fasilitasi kemudahan pengurusan izin usaha penerbitan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (Online Single Submisiion) 

yang berkolaborasi dengan DPMPTSP, dapat digunakan untuk 

memasuki lingkup bisnis yang lebih besar dengan harapan 

setelah usaha berorientasi pada keuntungan dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya  

Tantangan: Pembinaan terhadap pengelola koperasi agar lebih 

menggunakan pendekatan manajemen yang professional. 

Segala bentuk pendidikan dan latihan perkoperasian selain harus 

berkolaborasi dengan narasumber – narasumber yang mumpuni 

namun juga harus bisa merubah mindset para pengelola koperasi 

agar lebih mengikuti perkembangan zaman, artinya tidak lagi 

sebatas pada usaha simpan pinjam, produksi dan konsumsi 

namun harus mulai sejalan dengan perkembangan teknologi 

yang pesat. Selain itu pemanfaatan skema pembiayaan eksternal 

yang lebih inklusif serta berbasis investasi juga menjadi 
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tantangan dalam pelayanan Dinkop dan UM; berikutnya adalah 

fasilitasi pemasaran digital terutama dalam melihat dan 

mengambil peluang konsolidasi pasar, efisiensi rantai pasok dan 

kebutuhan pelaku usaha mikro itu sendiri 

b. Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

1. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, kondisi 

tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam 

mengembangkan koperasi dan UMKM. Pemerintah memiliki tantangan 

bagaimana meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam 

memanfaatkan teknologi untuk dapat mengakses pemasaran, 

pembiayaan, maupun meningkat;kan produktivitasnya 

2. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah beberapa proses perizinan 

terkait urusan koperasi dan UKM juga telah dilakukan oleh Kementerian 

Koperasi dan UKM RI. Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring 

dengan meningkatnya akses terhadap teknologi, sebagai contoh adalah 

dengan berkembangnya berbagai online marketplace, Pemerintah dapat 

memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak – pihak tersebut untuk 

mempercepat adaptasi KOperasi dan UKM terhadap teknologi.  

3. Dinas KOperasi dan UKM juga memilki peluang untuk menurunkan 

tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama 

dalam perekonomian, mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan 

yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas 

perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga 

secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan 

dalam perekonomian Jawa Timur. 

c. Hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS 

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UM yang 

bersumber dari telaahan terhadap RTRW dan KLHS salah satunya dari 

sector industry. Perkembangan industry kerang yang tersebar di Kecamatan 

Panarukan, Kendit (Desa Kaltakan), Kecamatan Bungatan dan Kecamatan 

Mlandingan, Industri batik khas Situbondo yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Situbondo, Industri pengolahan kopi luwak di Desa Kayumas 

Kec. Arjasa, Produk pengolahan hasil laut berupa ikan pindang, ikan kering, 

petis, abon, dsb yang tersebar hamper di sepanjang wilayah pesisir 

Kabupaten Situbondo. Serta beberapa industry minoritas yang dapat 

dikategorikan produk unggulan seperti kaca ukir, kerajinan benang (gelang 

dan kalung kombinasi kayu dan resin), kerajinan koran (produk miniature 

becak, mobil, motor dan kap lampu). Dari sector industry inilah peluang – 
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peluang pengembangan pelayanan Dinkop terkait dengan pembinaan 

terhadap pelaku Usaha Mikro dalam pengembangan produk (baik secara 

kualitas, kuantitas dan pemasaran), penumbuhan wirausaha baru, bahkan 

pembentukan sentra – sentra UM untuk meningkatkan omzet dari para 

pelaku Usaha Mikro.  

Sedangkan tantangan yang mempengaruhi pengembangan 

pelayanan SKPD dilihat dari telaahan RTRW dan KLHS yaitu pada sector 

transportasi. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagai jalan 

nasional menuju kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, pengembangan 

terminal, pengembangan terminal cargo di sekitar jalur perkotaan, jalur 

kereta api, dan pelabuhan memberikan tantangan tersendiri dalam 

pengembangan UM di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya 

perkembangan dalam sector transportasi yang menjadi implikasi RTRW dan 

KLHS mau tidak mau hal ini juga membuka akses perdagangan dan segala 

transaksinya terutama dari luar daerah Kabupaten Situbondo untuk masuk 

ke dalam daerah Kabupaten ini. Oleh karena itu, produk Usaha Mikro local 

yang ada di Kabupaten Situbondo sendiri tidak boleh kalah dengan produk 

– produk yang datangnya dari luar daerah atau bahkan luar negeri. Hal ini 

pula yang menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi 

dan Usaha Mikro baik dari sisi kelembagaannya maupun produk yang 

dihasilkan. 

Untuk tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

dalam pengembangan pelayanan yang terbagi dari factor internal dan factor internal 

antara lain: 

Faktor Internal :  

1. Semakin berkurang SDM Perkoperasian dan Usaha Mikro yang ada di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo karena purna tugas dan 

mutasi, saat ini jumlah PNS di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 21 

orang sedangkan kebutuhan PNS berdasarkan bezetting pegawai sebanyak 34 

orang; 

2. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi 

SDM Koperasi dan UMKM tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan 

UMKM, baik yang dilaksanakan oleh SKPD peningkatan SDM PNS di 

Kabupaten, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI; 

Faktor Eksternal : 

Dengan munculnya Koperasi Wanita, KMDH, Koppontren dan KSP selama 5 

tahun pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, membawa dampak 
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peningkatan konsentrasi pembinaan kearah ketrampilan pembukuan, penyusunan 

laporan, fungsi dan teknik pengawasan koperasi, manajemen pengelolaan 

perkoperasian maupun pengembangan usaha bagi anggota, maupun pembinaan 

kewirausahaan.Kondisi ini tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas SDM PNS 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 

1. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh 

koperasi; 

2. Pergantian kepengurusan Koperasi; 

3. Munculnya banyak wirausaha baru di pedesaan; 

Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UM dalam arena promosi maupun 

pemasaran; 

4. Belum diterimanya produk Usaha Mikro sektor industri Pengolahan dengan hasil 

Makanan dan Minuman di Pasar Modern; 

5. Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian UMKM terhadap perijinan. 

6. Terbatasnya modal pada Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung 

usahanya. 

7. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk berkoperasi dan memiliki usaha 

mandiri, serta masih bergantung pada pemerintah. 
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BAB 3 

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS  

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

Evaluasi hasil pembangunan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di 

Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2020, 

masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan UM yang belum tuntas, hal ini 

disebabkan karena: 

1. Masih Rendahnya jumlah UMKM yang dimilki Kabupaten Situbondo sebanyak 

2,22% dari total jumlah UMKM di Jawa (RPJMD) 

2. Mayoritas Usaha Mikro bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan 

perijinan usaha sehingga Usaha Mikro sulit bersaing dalam mekanisme pasar. 

3. Terbatasnya akses Usaha Mikro terhadap sumberdaya produktif, terutama 

permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar. 

4. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan 

peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah. 

5. Persentase jumlah koperasi tidak aktif termasuk tinggi dimana diatas 

40%(RPJMD) 

6. Masih rendahnya kompetensi para pengelola koperasi dan Usaha Mikro 

7. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang. 

8. Masih minimnya koperasi yang melaksanakan RAT, Aspek Manajemen dan 

Permodalan serta Aspek Usaha yang dijalankan oleh Koperasi masih rendah 

9. Masih banyak koperasi yang belum memiliki kriteria/aspek penilaian koperasi 

berkualitas dan menurunnya kualitas koperasi sehat yang ada di Kabupaten 

Situbondo 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilih 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2021 - 2026 menjelaskan bahwa Visi Bupati yang tertuang 

adalah 

“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil 

dan Berdaya” 

diturunkan misi sebagai berikut : 

1. Membangun masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman; 

2. Membangun masyarakat Situbodo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran 

Perempuan; 
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3. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing; 

4. Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh. 

Melihat beberapa misi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dan mengacu 

pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk ikut 

dalam mewujudkan misi ke 3 yaitu “Membangun infrastruktur, ekonomi 

berkeadilan dan berdaya saing” dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan yang memiliki 

indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi dengan salah satu indicator sasaran 

dalam RPJMD yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing 

yang memiliki salah satu indicator sasaran yaitu Pertumbuhan PDRB sektor 

industry pengolahan. Adapun Tujuan Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah 

Meningkatkan Aktivitas Ekonomi melalui Peningkatan Kulitas Koperasi dan 

Usaha Mikro yang memiliki indikator tujuan : 

1. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas 

Koperasi berkualitas merupakan koperasi yang tingkatannya lebih baik 

dibandingkan dengan koperasi aktif dan Koperasi Sehat, karena koperasi 

berkualitas memiliki aspek - aspek penilaian yang jauh lebih lengkap yaitu 

harus memenuhi: 

a.1. Aspek organisasi  

Didalamnya mencakup pelunasan SP dan SW anggota, penyelenggaraan 

rapat pengurus dan RAT, memiliki rencana kerja dan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi, rasio peningkatan jumlah anggota, 

rasio peningkatan jumlah anggota yang menyimpan selain simpanan 

pokok dan simpanan wajib, pemerikasaan oleh pengawas 

a.2 Aspek tata laksana dan manajemen  

Meliputi: buku administrasi koperasi, struktur organisasi, sarana serta 

papan nama koperasi  

a.3 Aspek produktivitas  

Mencakup: rentabilitas modal sendiri, Return on Asset (ROA), Asset Turn 

Over (ATO), profitabilitas, liquiditas, solvabilitas 

a.4 Aspek manfaat dan dampak  

Meliputi: transaksi usaha koperasi dengan kepentingan anggota, dana 

sosial, kerjasama 

Pertumbuhan koperasi berkualitas sebagai lembaga jasa keuangan non 

Perbankan dalam terciptanya perluasan kesempatan kerja serta pemerataan 

pendapatan merupakan salah satu indicator pendukung pada tujuan Renstra 

Dinkop dan Usaha Mikro dalam meningkatkan aktivitas ekonomi unggulan 

masyarakat melalui peningkatan kualitas koperasi. 

Adapun formulasi penghitungan koperasi berkualitas adalah sebagai berikut: 
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                         Jumlah koperasi berkualitas tahun n  x 100% 

Persentase koperasi berkualitas =  

               Jumlah seluruh koperasi tahun n 

 

2. Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang mengalami peningkatan 

Kriteria usaha 

Indikator tujuan yang kedua yaitu Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang 

mengalami Peningkatan Kriteria Usaha. Berdasrkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, 

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kriteria 

Usaha Mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal 

usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha sebagimana 

dimaksud terdiri atas: 

a. Usaha Mikro memilki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha 

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

Sedangkan untuk kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: 

a. Usaha Mikro memilki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling 

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

b. Usaha Kecil memilki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 

c. Usaha Menengah memilki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

Adapun formulasi dalam indicator sasaran ini adalah : 

 Jumlah Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil tahun n     X 100% 

       jumlah seluruh UMKM tahun n 

 

Adapun factor pendukung dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro yang mempengaruhi ketercapaian visi dan misi kepala daerah 

antara lain : 
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Faktor Pendukung 

1. Pertumbuhan koperasi berkualitas, persentase koperasi sehat dan 

persentase koperasi aktif dan RAT merupakan salah satu dari sekian 

banyak tolok ukur dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan 

meningkatkan perekonomian daerah mengingat koperasi merupakan 

salah satu lembaga jasa keuangan non Perbankan yang berdasarkan 

azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

2. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan di bidang koperasi dan 

Usaha Mikro 

3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok 

dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

4. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan 

fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

 

Faktor Penghambat: 

1. Mayoritas Usaha Mikro bergerak dalam sector informal tanpa dukungan 

perijinan usaha sehingga Usaha Mikro sulit bersaing dalam mekanisme 

pasar 

2. Terbatasnya akses Usaha Mikro terhadap sumber daya produktif, 

terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan 

informasi pasar 

3. Masih rendahnya kompetensi para pengelola koperasi dan Usaha Mikro 

4. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang 

5. Rasio SDM Pembina koperasi dan usaha mikro yang tidak sesuai bahkan 

sangat kurang dibandingkan dengan jumlah binaaan koperasi dan usaha 

mikro yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020 – 2024, 

tujuan pengembangan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk:  

1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern, dengan 

hasil: 

a. Modernisasi koperasi; 

b. Melahirkan wirausaha baru (New Enterpreuner) 

2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestic dan global, 

dengan hasil: 

a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC) 

b. UMKM Naik kelas (scalling up) 
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3. Terwujudnya kementerian koperasi dan UKM yang professional dan 

berkinerja tingi, dengan hasil: 

a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi  dan UKM; 

b. Nilai Akuntansi KInerja Kementerian Koperasi dan UKM 
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NO TUJUAN 
INDIKATOR KINERJA 

TUJUAN 
TARGET RPJMN 2020-2024 TARGET RENSTRA 2020-2024 METODE PENCAPAIAN 

1 Terwujudnya koperasi 

generasi baru yang maju 

dan modern 

Modernisasi koperasi 1. 5,10% - 5,5% kontribusi koperasi 

terhadap PDB 

2. 0-500 Jumlah koperasi modern 

yang dikembangkan 

1. 5,10% - 5,50% Kontribusi PDB 

sektor koperasi 

2. 25 unit – 400 unit Jumlah 

koperasi model baru dan 

modern 

Melalui peningkatan volume usaha 

(omzet) koperasi, asset, SHU, 

penumbuhan jumlah anggota 

Melahirkan wirausaha baru 

(New Enterpreuner) 

1. 3,30% - 3,95% Rasio 

kewirausahaan nasional 

2. 1,70% - 4,00% Pertumbuhan 

wirausaha baru 

3. 748 unit – 3.500 unit 

Penumbuhan start up 

1. 0,25% - 0,5% Kontribusi rasio 

kewirausahaan 

2. 50 Inkubasi berbasis start up 

koperasi – 100 inkubasi 

berbasis start up koperasi 

1. Penciptaan iklim 

kewirausahaan 

2. Penumbuhan wirausaha 

3. Pengembangan incubator 

wirausaha 

4. Peningkatan akses 

pembiayaan wirausaha  

2 Terwujudnya UMKM yang 

mampu bersaing di pasar 

domestic dan global 

Integrasi UMKM dalam Global 

Value Chains (GVC)  

1. Proporsi UMKM yang mengakses 

kredit lembaga keuangan formal 

2. Rasio kredit UMKM terhadap total 

kredit perbankan 

3. Proporsi penyaluran kredit usaha 

rakyat (KUR) sektor produksi 

1. Persentase UKM Naik Kelas 

0,1% - 0,5%  

2. Persentase total investasi 

UMKM 2% -3% 

3. Persentase total nilai ekspor 

UKM 0,5% 

1. Pembiayaan dan 

pengembangan investasi 

usaha kecil 

2. Peningkatan kualitas SDM  

3. Pengembangan bisnis UKM 

jasa dan produk 

4. Perluasan pemasaran dan 

jaringan usaha UKM 

UMKM Naik Kelas (Scalling 

Up) 

3 Terwujudnya kementerian 

koperasi dan UKM yang 

professional dan 

berkinerja tinggi 

Indeks Reformasi Birokrasi, 

Kementerian Koperasi dan 

UKM 

 A 1. Pemenuhan standarisasi 

penilaian Reformasi Birokrasi 

2. Monitoring dan Evaluasi 

pelaksanaan program/ 

kegiatan secara tepat sasaran 

baik output dan outcome 

Nilai akuntabilitas kinerja 

kementerian koperasi dan UKM 

 A 
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Sasaran Strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM pada 

Kementerian Koperasi dan UKM RI yang tercantum dalam tabel tujuan, 

sasaran dan indicator kinerja sebagai berikut: 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 

1 Terwujudnya 

koperasi 

generasi baru 

yang maju dan 

modern 

Mewujudkan Koperasi 

Modern yang Berdaulat, 

Mandiri dan maju 

Persentase koperasi PDB sektor 

koperasi 

Jumlah koperasi model baru dan 

modern 

Pertumbuhan Start Up berbasis 

koperasi 

2 Terwujudnya 

UMKM yang 

mampu 

bersaing di 

pasar domestic 

dan global 

Mewujudkan UMKM Naik 

kelas yang berdaulat dan 

mampu bersaing di pasar 

domestic dan global 

Persentase kontribusi PDB sektor 

UMKM 

Persentase total nilai ekspor 

UMKM 

Persentase total investasi UMKM 

Persentase UKM Naik kelas 

Pertumbuhan Tenaga kerja 

UMKM 

Rasio Kewirausahaan 

3 Terwujudnya 

kementerian 

koperasi dan 

UKM yang 

professional 

dan berkinerja 

tinggi 

Menyediakan kebijakan 

pengembangan koperasi dan 

UMKM yang efektif 

Indeks kualitas kebijakan 

pengembangan koperasi dan 

UMKM 

Menyelenggarakan kebijakan 

pengembangan koperasi dan 

UMKM melalui 

Program/kegiatan yang 

efektif, efisien, bermanfaat 

dan berkelanjutan 

Indeks kepuasan masyarakat 

terhadap program/kegiatan 

pengembangan koperasi dan 

UMKM 

Menyelenggarakan 

pengendalian pengawasan 

kebijakan pengembangan 

koperasi dan UMKM 

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan 

program/ kegiatan pengembangan 

koperasi dan UMKM 

Mewujudkan profesionalisme 

Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Koperasi dan 

UKM 

Indeks profesionalisme ASN 

kementerian koperasi dan UKM 

Mewujudkan sistem data dan 

informasi pengembangan 

koperasi dan UMKM yang 

terintegrasi  

Kualitas integrasi data dan 

informasi pengembangan koperasi 

dan UMKM 

Mewujudkan tata kelola 

pemerintah kementerian 

koperasi dan UKM yang baik 

Indeks Reformasi Birokrasi 

Tingkat maturitas sistem 

pengendalian intern pemerintah 

(SPIP) dan Kapabilitas Aparat 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP) 

Mewujudkan akuntabilitas 

kinerja dan anggarn 

kementerian koperasi dan 

UKM yang baik 

Nilai akuntabilitas kinerja 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) 

 

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah:  

Uraian Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Sat

uan 

Target Kinerja Tujuan pada Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

PDRB Koperasi 

dan UMKM di 

Jawa Timur 

Pertumbuhan 

PDRB KUMKM 

Jawa Timur 

% 5,502 5,503 5,505 5,506 5,508 
 

5,509 

Meningkatnya 

Nilai Tambah 

Bruto K-UKM 

Perkembangan 

Nilai Tambah 

Bruto KUKM 

Rp. 8,6T 8,75T 8,85T 
8,875

T 
9 T 9,1 T 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Nilai Evaluasi 

Implementasi 

SAKIP 

- 80,2 80,4 80,6 80,8 81 81,2 

 

Untuk Startegi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra Dinkop dan 

UKM Provinsi Jawa Timur sebagimana Tabel dibawah ini: 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatnya 

PDRB Koperasi 

dan UMKM di 

Jawa Timur 

Meningkatnya Nilai 

Tambah Bruto K-

UKM 

Meningkatkan 

kualitas SDM K-

UKM melalui 

pelatihan dan 

sistem online 

Peningkatan pengetahuan 

dan kapasitas SDM 

pengelola koperasi dan 

UKM 

Meningkatkan 

kualitas 

kelembagaan dan 

pengawasan 

koperasi dan UKM 

Peningkatan kualitas 

kelembagaan dan 

pengawasan koperasi dan 

UKM di Jawa Timur 

Meningkatkan 

jumlah koperasi 

dan UKM yang 

mendapatkan 

akses 

pembiayaan 

Peningkatan kapasitas 

koperasi dan UKM dalam 

mengakses sumber 

pembiayaan dan 

permodalan di Jawa Timur 

Meningkatkan 

kualitas dan 

Penguatan manajemen 

usaha K-UKM melalui 

pengembangan dan 

restrukturisasi usaha serta 



42 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

kapasitas 

produksi KUKM 

peningkatan kualitas 

produksi  

Meningkatkan 

omset Koperasi 

dan UKM 

Perluasan akses jaringan 

pemasaran dan informasi 

produk K-UKM 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Meningkatkan 

akuntabilitas dan 

kinerja dinas  

Peningkatan 

profesionalisme ASN 

serta efektifitas program 

dan efisiensi anggaran 

 

Dari tujuan dan sasaran renstra K/L dan renstra Dinas Koperasi dan 

UKM Prov Jatim diatas, ada beberapa hal yang dapat menjadi factor pendorong 

dan juga penghambat bagi ketercapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil 

Kepala daerah terpilih, antara lain: 

1. Salah satu indicator tujuan dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 

yaitu modernisasi koperasi melalui metode peningkatan volume usaha (omzet 

koperasi), asset, SHU dan penumbuhan jumlah koperasi merupakan salah 

satu factor pendorong dalam ketercapaian sasaran Renstra Dinas koperasi 

dan Usaha Mikro yang secara makro juga menjadi factor pendorong bagi 

ketercapaian misi kepala daerah yang diampu 

2. Persentase UKM naik kelas pada indicator kinerja sasaran K/L  merupakan 

salah satu indicator tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UM Kabupaten 

Situbondo adalah factor pendorong dalam pelayanan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro un tuk mewujudkan UMKM yang lebih berkualitas dan berdaya 

saing 

3. Pertumbuhan tenaga kerja UMKM dan rasio kewirausahaan dalam indicator 

kinerja sasaran K/L juga merupakan factor pendukung bagi salah satu indicator 

kinerja program Pemberdayaan UMKM pada Renstra Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

4. Pertumbuhan PDRB KUMKM dan perkembangan nilai tambah bruto KUMKM 

yang tercantum dalam indicator tujuan dan sasaran Renstra Dinkop dan UKM 

Provinsi Jawa Timur yang sejalan merupakan salah satu pedoman arah 

kebijakan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo terutama dalam 

peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan UMKM, 

peingkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, 

peningkatan kapasitas koperasi dan UM dalam mengakses sumber 

pembiayaan dan permodalan, penguatan manajemen usaha koperasi dan 

usaha mikro melalui pengembangan, restrukturisasi usaha dan peningkatan 
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kualitas produksi, perluasan akses jaringan pemasaran dan informasi produk 

koperasi dan usaha mikro 

5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap program dan kegiatan pengembangan 

koperasi dan UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM RI yang sejalan 

dengan  Dinas di Kabupaten yang juga menggunakan Hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat terhadap  seluruh layanan program dan kegiatan Dinas sehingga 

dapat menjadi bahan evaluasi bersama 

6. Kualitas integrasi data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM 

merupakan hal yang mulai dikembangkan di Dinas KOperasi dan UM Kab. 

Situbondo agar terwujud basis data tunggal usaha mikro, kecil dan menengah 

yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. 

Sasaran Renstra 

Dinkop & UM 
Kabupaten Situbondo 

Dinkop & UKM Prov. 
Jatim 

Kementerian Koperasi dan UKM 
RI 

Meningkatnya Usaha 
koperasi dan usaha mikro 

Meningkatnya Nilai 
Tambah Bruto KUKM 
Binaan 

Mewujudkan Koperasi Modern yang 
Berdaulat, Mandiri dan maju 

 
Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja perangkat daerah 

Mewujudkan UMKM Naik kelas 
yang berdaulat dan mampu 
bersaing di pasar domestic dan 
global 

  
Menyediakan kebijakan 
pengembangan koperasi dan 
UMKM yang efektif 

  

Menyelenggarakan kebijakan 
pengembangan koperasi dan 
UMKM melalui Program/kegiatan 
yang efektif, efisien, bermanfaat dan 
berkelanjutan 

  

Menyelenggarakan pengendalian 
pengawasan kebijakan 
pengembangan koperasi dan 
UMKM 

  
Mewujudkan profesionalisme 
Aparatur Sipil Negara Kementerian 
Koperasi dan UKM 

  
Mewujudkan sistem data dan 
informasi pengembangan koperasi 
dan UMKM yang terintegrasi 

  
Mewujudkan tata kelola pemerintah 
kementerian koperasi dan UKM 
yang baik 

  

Mewujudkan akuntabilitas kinerja 

dan anggarn kementerian koperasi 

dan UKM yang baik 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Isu strategis dari dokumen RTRW Kabupaten Stubondo menjadi acuan 

dalam penyusunan KLHS yang meliputi: 
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1. Sektor transportasi; meliputi: 

Pengembangan jalan 

2 alternatif rencana jalan bebas hambatan yang melewati Kabupaten 

Situbondo, dimana masing – masing alternative memberikan keuntungan dan 

kerugian secara ekonomis, teknis dan pengembangan wilayah Kabupaten 

Situbondo. Rencana jalan bebas hambatan ini akan menghubungkan 

Surabaya – Banyuwangi diarahkan mendekati jalan arteri primer melalui 

Banyuglugur – Besuki – Suboh – Mlandingan – Kendit – Panarukan – Panji – 

Kapongan – Arjasa – Jangkar – Asembagus – Banyuputih. Gerbang jalan 

bebas hambatan direncanakan berada di Kecamatan Besuki, Panarukan dan 

Jangkar yang berhubungan dengan jalan kolektor primer menuju Kabupaten 

Bondowoso dan Banyuwangi. Status jalan bebas hambatan ini adalah sebagai 

jalan Nasional. 

Terminal 

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Situbondo adalah: 

a. Terminal Tipe B, merupakan terminal angkutan umum yang melayani moda 

transportasi kota dan antar kota 

b. Terminal Tipe C di Besuki dan Asembagus, merupakan terminal angkutan 

umum yang berfungsi menghubungkan antara ibu kota kecamatan yang 

satu dengan yang lain atau daerah – daerah tertentu yang merupakan pusat 

atau titik temu beberapa moda transportasi dan aktivitas/ kegiatan 

c. Rencana pengembangan terminal cargo sekitar jalur perkotaan Situbondo. 

Lokasi Terminal Induk direncanakan di Kecamatan Panarukan, sedangkan 

untuk "Terminal Antara" untuk Wilayah Tengah terletak di Kota Situbondo 

dan di Pelabuhan Kalbut. Pada Wilayah Barat terminal antara terdapat di 

daerah Besuki dan Bungatan. Sedangkan pada Wilayah Timur terminal 

antara terletak di daerah Kecamatan Arjasa, Pelabuhan Jangkar, 

Asembagus, dan Banyuputih. Dengan adanya terminal Induk dan beberapa 

terminal antara ini maka sistem transportasi di Kabupaten Situbondo dapat 

berjalan dengan lancar dan tertib. Terminal Pemberhentian yang berfungsi 

sebagai pemberhentian truk direncanakan di sekitar Kecamatan 

Banyuglugur dan Terminal kargo yang berfungsi sebagai pemberhentian 

sekaligus bongkar muat dan pergudangan direncanakan di sekitar 

Kecamatan Panarukan. 

 

Jalur kereta api 

Sistem pergerakan transportasi kereta api di Kabupaten Situbondo diarahkan 

dengan menghidupkan kembali jalur kereta api yang sudah ada di Kabupaten 

Situbondo, dimana jaringan kereta api yang terdapat di Kabupaten Situbondo 
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melayani pergerakan Panarukan-Bondowoso-Kalisat-Jember PP. 

Berdasarkan dari masukan masyarakat kereta api merupakan salah satu 

sarana transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembukaan kembali 

jaringan kereta api di wilayah Kabupaten Situbondo dimungkinkan kembali jika 

semua fasilitas yang mendukung sistem transportasi ini telah tersedia 

diantaranya perbaikan rel, stasiun kereta api dan persimpangan antara jalan 

rel dengan jalan raya. 

Dalam pasal 13 UU No. 13/1992 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa 

untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api, pemerintah 

menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah 

manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan termasuk 

bagian bawahnya serta ruang bebas diatasnya. Hal ini berarti badan 

penyelenggara dalam memanfaatkan jalur tersebut tidak boleh mengakibatkan 

terganggunya penyelenggaraan angkutan kereta api 

Pelabuhan 

Pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Situbondo merupakan pelabuhan 

lokal/antar pulau yang melayani angkutan penumpang dan barang secara 

terbatas. Pelabuhan yang perlu ditingkatkan peranannya adalah pelabuhan 

yang saat ini masih berfungsi yaitu : 

1) Pelabuhan Besuki diarahkan sebagai Pelabuhan Lokal 

2) Pelabuhan Panarukan diarahkan sebagai Pelabuhan regional 

3) Pelabuhan Kalbut diarahkan sebagai Pelabuhan Nasional 

4) Pelabuhan Jangkar diarahkan sebagai Pelabuhan lokal 

Dalam hubungan ini perlu diprioritaskan pada fungsi pelabuhan yang 

diperkirakan dapat meningkatkan pergerakan ekonomi, seperti pelabuhan 

Jangkar yang mempunyai prospek cukup baik dimasa mendatang guna 

mengantisipasi perangkutan dan barang dari/ke kawasan Pulau Madura. 

Disamping itu rencana peningkatan pelabuhan Kalbut menjadi Pelabuhan 

yang berskala Nasional dan pelabuhan Panarukan sebagai pelabuhan 

Regional perlu mendapat dukungan dari masyarakat dan Pemerintah 

Kabupaten Situbondo 

2. Sektor pertambangan 

Wilayah Kabupaten Situbondo memiliki potensi yang cukup besar akan bahan 

tambang khususnya bahan tambang batuan. Jenis tambang batuan yang 

sampai saat ini ada dan sebagian telah diusahakan adalah: 

a) Batu Tras terdapat di Kecamatan Panarukan, Kecamatan Situbondo, 

Kecamatan Kapongan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Asembagus dan 

Kecamatan Panji 

b) Phospat  terdapat di Desa Sliwung, dan Desa Klampokan Kecamatan Panji 
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c) Tanah liat terdapat di Kecamatan Situbondo dan  Kecamatan Banyuputih. 

d) Galian Pasir terdapat di : Kecamatan Banyuputih,  Kecamatan Situbondo, 

Kecamatan Panarukan dan Kecamatan Besuki. 

e) Batu Kali terdapat di Kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Kendit. 

f) Batu Kapur terdapat di Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panarukan. 

Upaya pengelolaan kawasan pertambangan, meliputi: 

a) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan 

mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan 

geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; 

b) Melakukan rehabilitasi/reklamasi kawasan bekas pertambangan; 

c) Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan 

mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan 

rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan; 

d) Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur 

dan batubata - genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan; 

e) Pada kawasan tanjung pecinan Kecamatan Mangaran yang teridentifikasi 

bahan tambang migas dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada 

bagian lain wilayah Situbondo kawasan penambangan adalah kawasan 

lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau 

kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang 

harus disertai amdal, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan 

ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang 

luas; 

f) Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif 

dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, 

sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta pemanfaatan lahan 

bekas tambang yang disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL, 

UKL – UPL). 

3. Sektor energy 

Kebijakan dalm pengembangan utilitas listrik antara lain: 

a) Pengembangan/peningkatan jaringan distribusi tegangan menengah ke 

pusat kegiatan fungsional (pusat kecamatan, pusat desa, pusat kegiatan 

industri rakyat, dsb). 

b) Pengembangan gudang bahan bakar batubara PLTU Paiton di 

Kecamatan Banyuglugur. 

c) Pengembangan PLTU Paiton sebagai pembangkit listrik yang melayani 

wilayah Jawa-Bali. 
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d) Peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di 

kawasan perwilayahan. 

e) Peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang 

diproritaskan. 

f) Pengembangan Prioritas di Kecamatan Arjasa di kawasan Kayu Mas 

untuk menunjang Kegiatan pariwisata baik di Agrowisata Kayu Mas dan 

di Kawasan Segitiga Emas Gunung Ijen. 

4. Sektor industry 

Di Kabupaten Situbondo terdapat industri kecil, menengah, dan besar. Industri 

yang ada merupakan industri yang mengolah hasil hutan, pertanian, 

perkebunan, dan hasil laut.  Industri tersebut antara lain: 

1. Kerajinan kerang merupakan industri asli Situbondo yang tersebar di 

Kecamatan Panarukan, Kendit (desa klatakan), Kecamatan Bungatan dan 

Kecamatan Mlandingan 

2. Industri genteng di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo dan beberapa 

tersebar di Desa Bungatan Kecamatan Bungatan serta Kecamatan 

Banyuputih 

3. Industri batik khas Situbondo dengan menampilkan motif kerang dan biota 

yang tersebar di wilayah kabupaten 

4. Industri Kerajinan kayu tersebar di Kecamatan Kendit dan Kecamatan 

Panarukan berupa produk gelang kayu, produk hiasan seperti guci, vas 

bunga, asbak, surving dan lain sebagainya. 

5. Industri Rengginang dan kerupuk ikan yang berada di Desa Gelung 

Kecamatan Panarukan, beberapa tersebar di Kecamatan Mangaran dan 

Besuki 

6. Industri pengolahan kopi khas kayumas dan kopi luwak di Desa Kayumas 

Kecamatan Arjasa 

7. Produk olahan hasil laut berupa ikan pindang, ikan kering, petis, abon dan 

lainnya tersebar hampir sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Situbondo. 

8. Industri Gula aren di Dusun Oloh Desa Patemon Kecamatan Bungatan 

dengan hampir keseluruhan penduduk merupakan pelaku industri 

9. Serta beberapa industri minoritas yang dapat dikategorikan produk 

unggulan yaitu, kaca ukir, kerajinan benang (gelang dan kalung kombinasi 

kayu dan resin), kerajinan koran (produk miniator becak, mobil, motor 

serta kap lampu), kerajinan batok kelapa dan industri makanan dan 

minuman seperti kue maccu, sadru, jamur cryspi, abon cabe dan lain 

sebagainya 

Dalam perkembangannya juga telah disetujui pemanfaatan lahan untuk 

industri di Desa Wonorejo yaitu Smelter seluas 367,8 ha, packaging udang 
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seluas 23,885 ha, dan pengolahan rumput lau seluas 6.959 m2. Selanjutnya 

diperoleh informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Situbondo, bahwa di Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran, terdapat 

kandungan mineral berupa minyak. 

5. Sektor permukiman dan prasarana wilayah 

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi: 

a) Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat 

menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, 

serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; 

b) Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing; 

c) Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan 

dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan 

kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha; 

d) Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan 

dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. 

3+Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis 

Pengelolaannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, 

serta pengolahan hasil  

e) Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak 

dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai 

f) Penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan 

masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri 

Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan Pengelolaan perumahan 

secara vertikal; 

g) Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan 

dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster 

permukiman disediakan ruang terbuka hijau; 

h) Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui 

pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta 

i) Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan 

tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman 

baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra 

ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang 

kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian  

6. Sektor Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas peruntukan pariwisata budaya, 

pariwisata alam dan pariwisata buatan. 
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a) Peruntukkan Pariwisata Budaya 

Peruntukkan pariwiata budaya di Kabupaten Situbondo, seperti : Tapak 

Tilas Syekh Maulana Ishak Pecaron, Makam Raden Tjondrokusumo, 

Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Kompleks Makam Bloro, Karesidenan 

Besuki,  Klenteng POO Tiang Biaw 

b) Peruntukkan Pariwisata Alam 

Peruntukkan pariwiata alam di Kabupaten Situbondo, seperti : Pantai 

Pasir Putih (Kec. Bungatan), Pantai Pathek (Kec. Panarukan), Pelabuhan 

Kalbut Pantai Bama (Kecamatan Banyuputih), Air Terjun Setancak, Air 

Terjun Tempora, Alam Desa Baderan, Puncak Rengganis 

c) Peruntukkan Pariwisata Buatan 

Peruntukkan pariwisata buatan di Kabupaten Situbondo, seperti: Taman 

Nasional Baluran, Pabrik Gula Olean, Agro Wisata Kayumas. Pemandian 

Banyu Anget, TPI Pondok Mimbo, Pemandian Taman, Pelabuhan Rakyat 

Besuki, Pelabuhan Jangkar. 

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diatas, adapun factor - factor 

yang mempengaruhi pelayanan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo 

yaitu:  

Faktor Pendorong: 

Khususnya pada sector industry, pengolahan hasil hutan, pertanian, 

perkebunan dan hasil laut maupun industry minoritas (berbagai macam kerajinan 

kaca ukir, koran, batok kelapa maupun indutri makanan da minuman) diharapkan 

mampu berkembang lebih jauh baik dari sisi kualitas produk dan omset usaha 

sehingga memiliki daya saing dengan produk – produk yang berasal dari luar 

daerah. Dari telaahan RTRW dan KLHS pada sector industry ini merupakan factor 

pendukung bagi kebijakan , rencana maupun program (KRP) Dinas Koperasi dan 

UM dalam meningkatkan jumlah wirausaha baru, meningkatkan produk UM yang 

sesuai standar dan meningkatkan produktivitas koperasi, artinya dengan 

meningkatnya gerakan usaha mikro di masyarakat, pengembangan usaha 

koperasi dapat ditingkatkan sehingga usaha koperasi tidak hanya terbatas pada 

usaha simpan pinjam saja namun memiliki usaha produktif diluar usaha simpan 

pinjam. Sedangkan pada sector pariwisata sendiri dapat mendukung   KRP 

Dinas Koperasi dan UM dalam pengembangan pemasaran produk usaha mikro 

yaitu dengan meningkatkan jaringan kerjasama dan pemasaran produk usaha 

mikro. Dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Situbondo, jaringan 

kerjasama dan jaringan pemasaran produk UM akan semakin luas dan 

diharapkan mampu meningkatkan omset pelaku Usaha Mikro sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya 
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Sesuai dengan penelaahan terhadap permasalahan internal maupun 

eksternal berdasarkan analisis capaian kinerja, telaahan dokumen perencanaan 

K/L dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur serta isu lainnya, antara 

lain: 

1. Rendahnya kualitas SDM koperasi dan UKM, dengan aspek SDM rendahnya 

kapasitas SDM pengelola koperasi dan UKM, rendahnya pengetahuan dan 

pemahaman SDM KUMKM 

2. Kurang optimlanya kelembagaan dan pengawasan bagi KUMKM dalam aspek 

kelembagaan antara lain rendahnya aspek kelembagaan UMKM, rendahnya 

pengawasan dan akuntabilitas kinerja KUMKM, rendahnya akses informasi 

perkoperasian dan UKM, rendahnya akurasi data KUMKM 

3. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUMKM, adapun akar permasalahan dari 

aspek pembiayaan antara lain: belum tersedianya informasi layanan 

perbankan/ lembaga keuangan yang dimanfaatkan koperasi dan UKM yang 

memadai, rendahnya kapabilitas KUMKM dalam mendapatkan akses 

pembiayaan permodalan 

4. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UKM, akar 

permasalahn aspek produksi dan restrukturisasi usaha yaitu: rendahnya 

kapasitas dan kualitas produksi, produk KUMKM belum memenuhi 

standarisasi, banyak KUMKM yang mengalami kemacetan usaha 

5. Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM dengan akar permasalahan 

aspek pemasaran diantaranya: rendahnya jangkauan dan jaringan pemasaran 

produk KUKM, kurang optimalnya pemasaran KUKM 

(dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan 

UKM RI selama periode 2020-2024, yaitu: 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan  

Berdasarkan isu – isu yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

ditentukan isu strategis utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo: 

 

 

 



51 

 

NO 
ISU STRATEGIS s.d. 

2026 

PERMASALAHAN 

Tahun 2020 

PREDIKSI 

PERMASALAHAN 

TAHUN 2021-2026 

USULAN 

PEMECAHAN 

DENGAN USULAN 

KEGIATAN 

1 2 3 4 5 

1. Peningkatan daya saing 

serta produktivitas 

koperasi dan usaha 

mikro melalui 

peningkatan 

profesionalitas 

manajemen maupun 

adaptasi terhadap 

perkembangan teknologi  

 

 Kurangnya daya 

saing koperasi 

dan usaha mikro  

karena kurang 

profesionalnya 

pengurus 

koperasi/. 

Pengusaha mikro 

dalam memanaj  

usahanya 

 

 Koperasi maupun 

usaha mikro 

kurang 

beradaptasi 

dengan 

perkembangan 

teknologi yang 

ada , baik e 

commerce 

maupun 

penggunaan IT itu 

sendiri untuk 

mempermudah 

semua urusannya 

 Memfasilitasi koperasi 
dan usaha mikro 
untuk bergabung 
dengan e commerce 
yang ada di Indonesia 
agar pemasaran 
produk maupun 
dalam memperoleh 
bahan baku bisa lebih 
mudah, cepat dan 
efisien 

 Membuka mindset 
para pelaku koperasi 
dan usaha mikro 
melalui pelatihan 
manajemen usaha 
koperasi maupun 
usaha mikro  

2. Peningkatan kualitas 

kelembagaan maupun 

kompetensi SDM 

koperasi dan Usaha 

Mikro yang berwawasan 

gender 

 

 Jumlah koperasi 

yang memenuhi 

kriteria 

berkualitas 

bersifat fluktuatif 

 SDM pengelola 

koperasi maupun 

usaha mikro yang 

kurang kompeten 

sehingga dalam 

mengelola usaha 

maupun 

organisasinya 

masih belum 

optimal 

 Semakin 

gencarnya isu 

pengarusutamaan 

gender dari tahun 

ke tahun, maka 

baik koperasi dan 

usaha mikro 

(laki2, 

perempuan, 

maupun kaum 

difable) perlu 

terlibat secara 

aktif agar tidak 

terjadi 

kesenjangan 

yang terlalu lebar 

 Melaksanakan semua 
program dan kegiatan 
yang ada di Dinas 
Koperasi dan Usaha 
Mikro dengan tepat 
sasaran baik untuk 
laki – laki maupun 
perempuan serta 
dengan melibatkan 
kaum difable agar 
seluruh komponen 
masyarakat 
Situbondo 
mendapatkan 
kebermanfaatan dari 
program – program 
yanga ada di Dinkop 
dan UM 

3. Peningkatan akses 

pembiayaan dan 

permodalan serta 

kemitraan koperasi dan 

usaha mikro dengan 

lembaga keuangan 

perbankan maupun non 

perbankan dalam rangka 

memperluas jaringan 

usaha  

 

 Baik koperasi 

maupun usaha 

mikro yang tidak 

lancar dalam 

menjalankan 

usahanya memiliki 

permasalahan 

klasik yaitu 

kurangnya 

permodalan, 

akses 

pembiayaan, dan 

pemasaran  

 Permodalan dan 

akses 

pembiayaan 

koperasi dan 

usaha mikro yang 

semakin bersaing 

 Meningkatkan 
fasilitasi akses 
pembiayaan dan 
permodalan kepada 
koperasi dan usaha 
mikro 

 Pelaksanaan SHAT 
gratis bagi pengusaha 
mikro sebagai agunan 
resmi untuk 
mempermudah akses 
permodalan pada 
lembaga keuangan 
resmi 

 MoU dengan lembaga 
perbankan/ non 
perbankan untuk 
akses pembiayaan 
koperasi dan usaha 
mikro 

4 Pengembangan Produk 

Unggulan Kabupaten 

 Terbatasnya 

produk unggulan 

 Para Pelaku 

Usaha Mikro 

 Melaksanakan 
pelatihan skill yang 
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dan Ekonomi Kreatif 

untuk menyerap tenaga 

kerja 

UMKM Kabupaten 

Situbondo yang 

disebabkan 

kurangnya inovasi 

dan daya saing 

produk usaha 

mikro 

 Pandemic COVID-

19 yang 

menurunkan 

omzet produksi 

para pelaku UM 

masih 

membutuhkan 

akses informasi 

dan fasilitasi 

untuk 

pengembangan 

produk agar lebih 

inovatif  yang 

merepresentasika

n daerah 

 Hidup 

berdampingan 

dengan pandemic 

COVID-19, para 

pelaku UM harus 

beradaptasi baik 

dari sisi 

standarisasi 

produk maupun 

digital marketing 

bersifat inovatif dan 
update 

 Fasilitasi pemasaran 
digital melalui 
marketplace maupun 
digital paymentnya 
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BAB 4 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis itu, maka Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Situbondo dapat secara tepat mengetahui pelaksanaan dan 

pencapaian Visi Misi sesuai dengan Visi Misi yang telah ditetapkan di RPJMD 

Kabupaten Situbondo tahun 2021 - 2026.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2026 adalah 

Meningkatkan Aktivitas Ekonomi melalui Peningkatan  Kualitas Koperasi dan 

Usaha Mikro dengan  Sasaran Renstra :   

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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Sasaran 
RPJMD 
yang 

diampu 

Misi ke 3 : Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing 

 

Indikator 
sasaran 
RPJMD 

Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Indikator RPJMD: Pertumbuhan PDRB Kategori industri pengolahan 

 

Tujuan OPD Meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro 

 

Indikator 
Tujuan OPD Indikator Tujuan 1:  Pertumbuhan Koperasi Berkualitas  

Indikator Tujuan 2 : Persentase Usaha Mikro yang 
mengalami peningkatan kriteria usaha  

 

Sasaran 
OPD Meningkatnya  Usaha  Koperasi   Meningkatnya Usaha Mikro 

 

Indikator 
Sasaran 

OPD 
Indikator Sasaran : Persentase peningkatan  usaha koperasi  

Indikator Sasaran 2: Persentase peningkatan 
omzet usaha mikro 

 

Program 
Prioritas 

OPD 

Program 1: 
Pemberdayaan dan 

perlindungan koperasi 

 

Program 2: Program 
Pelayananan  Izin Usaha 

Simpan  Pinjam 

 

Program 3: Program 
Pengawasan dan 

Pemeriksaan 
Koperasi 

 

Program : 
4Program 
Penilaian 

Kesehatan 
KSP/USP 
Koperasi 

 

Program 5: 
Pendidikan dan 

Latihan 
Perkoperasian 

 
Program 1: Program 

Pemberdayaan UMKM 
 

Program 2: Program 
Pengembangan UMKM 

 

Indikator 
Program  

Indikator 1: capaian 
rata2 volume usaha 

koperasi RAT per 
tahun 

 

Indikator 1: Persentase 
fasilitasi penerbitan ijin 
usaha simpan pinjam 

untuk koperasi 

 

Indikator 1: 
Persentase Koperasi 

Berkualitas  

 

Indikator 1: 
Persentase 

KSP/USP sehat 

 

Indikator 1: 
Persentase 

koperasi yang 
difasilitasi 

pendidikan dan 
latihan 

 

Indikator 1: Persentase 
usaha mikro yang 

diberdayakan 

 

Indikator 1: Persentase 
jumlah usaha mikro 

yang mengalami 
peningkatan produksi 
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TABEL T-C.25 
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatkan  

aktivitas ekonomi 

melalui peningkatan 

kualitas koperasi dan 

usaha mikro 

 Pertumbuhan Koperasi 

Berkualitas 
8,5% 8,7% 9% 9,3% 9,5% 9,8% 

Persentase Usaha Mikro 
yang mengalami 
Peningkatan Kriteria 
Usaha 

0,002% 0,003% 0,003% 0,005% 0,005% 0,005% 

Meningkatnya Usaha 

Koperasi 

Persentase Peningkatan 

Usaha Koperasi 
20% 20,5% 21% 21,5% 22% 22,5% 

Meningkatnya Usaha 

Mikro 

Persentase Peningkatan 

Omzet Usaha Mikro 
2,25% 2,30% 2,35% 2,40% 2,45% 2,50% 

Meningkatkan Tata 

Kelola Pemerintahan 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Capaian Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 87 (A) 87 (A) 87 (A) 87 (A) 87 (A) 87 (A) 
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BAB 5 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

5.1 TABEL ANALISIS SWOT 

 Kekuatan (Strengths) : 

1. Sumber daya manusia yang cukup memadai dan 
beberapa Pembina koperasi yang bersertifikasi 
(Penkes koperasi). 

2. Program program dinas yang baru dan 
mendukung tercapainya kesuksesan koperasi dan 
UM 

3. Database koperasi yang lebih akurat dengan ODS 
(online data system) 

4. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam 
mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas 
Koperasi dan UM 

5. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa 
mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas 
Koperasi dan UM. 

 
 

Kelemahan (Weaknesses) : 

1. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan 
usaha sehingga UM sulit bersaing dalam mekanisme pasar. 

2. Terbatasnya akses UM terhadap sumberdaya produktif, terutama 
permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar. 

3. Masih rendahnya kompetensi para pengelola koperasi dan UM. 
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal 
5. Database UMKM belum sepenuhnya update 

 

Peluang (Opportunities) : 
1. Adanya regulasi baru (PP Nomor 7 Tahun 2021 

tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah) 

2. Tersedianya akses pembiayaan dan penjaminan bagi 
koperasi dan usaha mikro 

3. Peran media dalam memberikan informasi 
perkembangan perekonomian 

4. Maraknya e – commerce baik lokal, nasional maupun 
internasional 

Strategi SO 
- Pengembangan potensi sumber daya aparatur 

yang didukung dengan sarana/ prasarana yang 
memadai dalam melaksanakan tupoksi sebagai 
institusi pembina Koperasi dan UM 

- Meningkatkan Kemampuan Organisasi Dan 
Manajemen 

 

Strategi WO 
- Menggunakan regulasi perda ttg IUMK  agar usaha mikro memiliki perijinan 

yang jelas 
- Meningkatkan Kemampuan Akses Terhadap Sumber Permodalan Serta 

Memperkuat Struktur Permodalan 

- Memfasilitasi koperasi maupun usaha mikro untuk bergabung dengan e – 
commerce yang ada 

Ancaman (Threats) : 
1. Semakin merajalelanya minimarket retail 
2. Belum diterimanya produk UM skala mikro sektor 

industri Pengolahan dengan hasil Makanan dan 
Minuman di Pasar Modern; 

3. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan 
pelaku UM dalam mengolah limbah UM menjadi 
produk bernilai ekonomis  

4. Maraknya e commerce membuat banyak produk luar 
negeri yang masuk  dengan kualitas dan harga 
bersaing 

 

Strategi ST 
- Menggunakan pembinaan bina usaha koperasi ritel 

dan pelaporan keuangan 
- Pembinaan kopwan dalam rangka pengembangan 

usaha koperasi 

- Melakukan pembinaan mendetail pada koperasi 
para pengusaha mikro untuk peningkatan kualitas 
produknya agar lebih bersaing   

 

Strategi WT 
- Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi koperasi dan usaha mikro 

untuk penyediaan bahan baku, pemasaran  maupun permodalan baik 
melalui perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan maupun 
perusahaan e-commerce  

- Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro agar lebih kreatif dan 
inovatif dalam menghasilkan produk sehingga produk lebih berdaya saing 

- Mengupdate data base UMKM sebagai dasar pengambilan kebijakan ke 
depan 

 

Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 
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5.2 TABEL PENENTUAN STRATEGI  

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan 

kebijakan dalam renstra merupakan  strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan 

kebijakan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang dijabarkan melalui tabel dibawah ini  yang didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang 

terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah sehingga tersusunlah tabel T-C.26   

 

TUJUAN SASARAN 
ISU STRATEGIS DAN 

PERMASALAHAN 
ALTERNATIF KEBIJAKAN ALTERNATIF STRATEGI STRATEGI UTAMA 

Meningkatkan 
aktivitas 
ekonomi 
melalui 

peningkatan 
kualitas 

koperasi dan 
usaha mikro 

Meningkatnya 
usaha 
koperasi 

S 

Tersedianya sarana-
prasarana/asset  kantor dalam 
mendukung tugas pokok dan 
fungsi Dinas Koperasi dan UM 

mengoptimalkan sarana dan 
prasarana yang ada dalam 
melaksanakan togas dan fungsi 
Dinkop dan UM 

Mengganti sarana dan prasarana 
gedung kantor yang lebih layak dan 
sesuai kebutuhan 

1. Meningkatkan kualitas SDM  
pengelola koperasi dan usaha 
mikro melalui pelatihan maupun 
sistem online 

2. Meningkatkan kualitas 
kelembagaan dan pengawasan 
koperasi 

3. Meningkatkan omzet koperasi 
dan usaha mikro 

4. Meningkatkan akses 
pembiayaan bagi koperasi dan 
usaha mikro 

5. Meningkatkan kualitas dan 
kapasitas produksi koperasi dan 
usaha mikro guna 
pengembangan  produk 
unggulan daerah  

SDM Pembina koperasi yang 
bersertifikasi (penkes 
koperasi),petugas  penyuluh 
koperasi lapangan, tenaga 
pendamping koperasi dan usaha 
mikro  

Mengoptimalkan peran setiap 
SDM yang ada di Dinas Koperasi 
dan UM 

Mengikuti pelatihan maupun 
sertifikasi standard bagi Pembina 
koperasi dan usaha mikro  

Data base koperasi yang lebih 
akurat dengan ODS (Online Data 
System) 

Selalu mengupdate data base 
yang ada agar lebih akurat 
sebagai dasar pengambilan 
kebijakan 

Membuat dan menggunakan 
aplikasi berbayar demi kemudahan 
update data koperasi dan usaha 
mikro 

W 
Pemanfaatan teknologi informasi 
yang kurang optimal 

fasilitasi pemanfaatan TI baik 
untuk pemasaran produk 
koperasi  

Pemanfaatan TI selain untuk 
pemasaran produk KUMKM juga 
untuk kemudahan akses Pembina 
koperasi dalam pengambilan 
kebijakan 
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TUJUAN SASARAN 
ISU STRATEGIS DAN 

PERMASALAHAN 
ALTERNATIF KEBIJAKAN ALTERNATIF STRATEGI STRATEGI UTAMA 

O 

Adanya regulasi baru (PP Nomor 
7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, perlindungan dan 
pemberdayaan koperasi, usaha 
kecil, mikro dan menengah) 

Sebagai amanat UU Cipta 
Kerja, muatan substansi 
mengatur mengenai air 
penguatan terhadap: 
data tunggal UMKM, 
Pengelolaan Terpadu Klaster 
UMKM, Kemitraan, 
Kemudahan Perizinan, Akses 
Kredit UMKM, redefinisi kriteria 
UMKM, DAK UMKM (Penguatan 
terhadap PP 17/2013) 

Merupakan perpanjangan tangan 
atau mengatur rincian/ substansi 
dari UU cipta kerja  

6. Meningkatkan jumlah tenaga 
kerja usaha mikro dan rasio 
kewirausahaan 

7. Meningkatkan jumlah usaha 
mikro yang memiliki NIB 
sebagai bentuk perlindungan 
terhadap UM 

Tersedianya akses pembiayaan 
dan penjaminan bagi koperasi 

memperluas  jaringan kerjasama 
dengan lembaga2 penjamin dan 
pembiayaan bagi koperasi  

Memanfaatkan skema pembiayaan 
eksternal yang lebih inklusif serta 
berbasis investasi 

T 
Semakin merajalelanya 
minimarket retail modern 

membimbing koperasi dalam 
pengembangan usaha retail 
modern 

Meningkatkan kapasitas produksi 
dan pengembangan usaha koperasi 
serta jaringan pemasaran produksi  

Meningkatnya 
Usaha Mikro S 

Jumlah usaha mikro yang besar 
lebih dari 57.000 UM 

Kontribusi UMKM terhadap PDB 
juga semakin besar 

  

  

W 

Database UMKM belum 
sepenuhnya update 

tanpa anggaran yang memadai, 
memaksimalkan peran tenaga 
pendamping koperasi dan Usaha 
mikro serta petugas penyuluh 
koperasi lapangan  

Update data dengan menggunakan 
data pengusul BPUM online 2021 

Pemanfaatan teknologi informasi 
yang kurang optimal  

fasilitasi pemanfaatan TI baik 
untuk pemasaran produk usaha 
mikro 

Pemanfaatan TI selain untuk 
pemasaran dan pengembangan 
produk KUMKM juga untuk 
kemudahan akses Pembina 
koperasi dalam pengambilan 
kebijakan 

O 

Adanya regulasi baru (PP Nomor 
7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, perlindungan dan 
pemberdayaan koperasi, usaha 
kecil, mikro dan menengah) 

Sebagai amanat UU Cipta 
Kerja, muatan substansi 
mengatur mengenai air 
penguatan terhadap: 
data tunggal UMKM, 

Merupakan perpanjangan tangan 
atau mengatur rincian/ substansi 
dari UU cipta kerja 
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TUJUAN SASARAN 
ISU STRATEGIS DAN 

PERMASALAHAN 
ALTERNATIF KEBIJAKAN ALTERNATIF STRATEGI STRATEGI UTAMA 

Pengelolaan Terpadu Klaster 
UMKM, Kemitraan, 
Kemudahan Perizinan, Akses 
Kredit UMKM, redefinisi kriteria 
UMKM, DAK UMKM (Penguatan 
terhadap PP 17/2013) 

Tersedianya akses pembiayaan 
dan penjaminan bagi usaha 
mikro 

memperluas  jaringan kerjasama 
dengan lembaga2 penjamin dan 
pembiayaan bagi usaha mikro 

Memanfaatkan skema pembiayaan 
eksternal yang lebih inklusif serta 
berbasis investasi 

T 

Belum diterimanya produk UM 
skala mikro sektor industri 
Pengolahan dengan hasil 
Makanan dan Minuman di Pasar 
Modern 

peningkatan kualitas produk 
koperasi dan UM agar mampu 
bersaing dengan produk2 yang 
ada dalam minimarket retail 
modern 

Meningkatkan kapasitas produksi 
dan pengembangan produk 
unggulan usaha mikro serta jaringan 
pemasaran produksi 

Masih rendahnya pengetahuan 
dan ketrampilan pelaku UM 
dalam mengolah limbah UM 
menjadi produk bernilai 
ekonomis melalui pemberdayaan 
masyarakat sekitar. 

melaksanakan bimbingan skill 
untuk para pelaku usaha mikro  

Pelatihan tingkat lanjut bagi usaha 
mikro yang sudah memilki produk 
dan legal dalam arti memilki izin 
usaha 
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5.3 MAPPING STRATEGI 

a. Perspektif Masyarakat 

 penyebarluasan informasi di media massa maupun medsos sebagai 

pengingat atau bahkan pemacu koperasi2 agar melaksanakan RAT 

tepat waktu 

 memberikan reward kepada koperasi2 yang disiplin melaksanakan 

RAT 

 intervensi terhadap manajemen usaha koperasi berupa pembinaan, 

pelatihan maupun fasilitasi permodalan  guna meningkatkan volume 

usaha simpan pinjam maupun sektor riil koperasi 

 memfasilitasi dan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro 

untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk, pelaku maupun 

peningkatan omzet usaha mikro 

b. Perspektif Proses Internal 

 Menyusun SOP pelayanan dan SOP setiap kegiatan dengan jelas 

dan transparan  

c. Perspektif Kelembagaan 

 mendiklat SDM pembina koperasi dan usaha mikro agar 

bersertifikasi dan lebih profesional dalam melaksanakan pembinaan 

terhadap koperasi maupun usaha mikro 

 memanfaatkan teknologi (IT) dalam penyajian data baik  koperasi 

maupun usaha mikro, serta pelayanan kepada koperasi terkait 

pelaporan (sikumis IT), RAT online dan penilaian kesehatan koperasi 

online agar lebih efisien 

d. Perspektif Keuangan 

 Menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan 

tema RKPD dan seefisien mungkin dengan pendanaan yang 

tersedia 
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5.4 MATRIK ARAH KEBIJAKAN  

Tabel T.C. 26 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

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

Misi ke- 3 : Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan aktivitas 

ekonomi melalui 

peningkatan kualitas 

koperasi dan usaha mikro 

Meningkatnya Usaha 

Koperasi 

Meningkatkan kualitas SDM pengelola 

koperasi melalui pendidikan dan latihan 

perkoperasian dan sistem online 

Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola 

koperasi 

  
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan 

pengawasan Koperasi 

Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi  di 

Kabupaten Situbondo 

  Meningkatkan omzet koperasi 
Perluasan akses jaringan pemasaran dan dan informasi produk 

koperasi 

  
Meningkatkan jumlah koperasi yang 

memperoleh akses pembiayaan 

Peningkatan kapaasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan 

sumber pembiayaan dan permodalan di Kabupaten Situbondo 

  

Meningkatkan kualitas dan kapasitas 

produksi koperasi guna pengembangan 

produk unggulan daerah 

Penguatan manajemen usaha koperasi melalui pengembangan, 

resrukturisasi usaha dan peningkatan kualitas produksi 

 Meningkatnya Usaha Mikro 
Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha 

mikro dan wirausaha pemula  

Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM pelaku usaha 

mikro maupun wirausaha pemula 

  
Meningkatkan jumlah tenaga kerja usaha 

mikro 

Peningkatan manajemen usaha mikro, pengembangan dan 

peningkatan kualitas produksi 

  Meningkatkan rasio kewirausahaan Peningkatan jumlah wirausaha pemula  

  Meningkatkan omzet usaha mikro 

Perluasan akses jaringan pemasaran dan informasi produk usaha 

mikro guna pengembangan produk unggulan daerah yang 

akhirnya bermuara pada peningkatan omzet usaha  

  

Meningkatkan jumlah usaha mikro yang 

memiliki NIB sebagai bentuk perlindungan 

terhadap UM 

Peningkatan jumlah usaha mikro yang ber NIB untuk UM dengan 

kegiatan usaha resiko rendah. Sedangkan untuk UMK degan 

resiko sedang memerlukan NIB dan serifikat standar 
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BAB 6 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  

SERTA PENDANAAN 

 

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada bab VII RPJMD dan dalam Renstra 

Dinkop dan UM tertuang dalam tabel T-C.27 dimana Nomenklatur Program dan 

Kegiatannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Urusan 

Koperasi dan UKM terdiri dari 8 Program antara lain:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

Terdiri dari 7 Kegiatan yaitu: (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat 

Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (7) 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 

Terdiri dari 2 kegiatan diantaranya: (1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam 

untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota; (2) 

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas 

Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi 

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 

dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 

Terdiri dari 2 kegiatan : (1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota; (2) Pendidikan dan 

Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota 

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

Terdiri dari 1 kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro 

Terdiri dari 1 kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui 

Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 
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Koordinasi dengan Para PemangkuKepentingan 

8. Program Pengembangan UMKM 

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 

  



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5.822.307.916      5.982.982.622        6.087.281.099      6.182.737.546     6.315.728.797      36.569.032.197      

6.177.994.218 5.822.307.916 5.982.982.622 6.087.281.099 6.182.737.546 6.315.728.797 36.569.032.198

Meningkatanya 

capaian nilai SAKIP 

perangkat daerah

Capaian Nilai 

SAKIP Perangkat 

Daerah

2 17 01
Capaian nilai SAKIP 

Perangkat Daerah
87 (A) 83 (A) 3.265.309.460               84 (A) 2.766.865.593            85 (A) 2.866.645.090              86 (A) 2.914.816.885            87 (A) 2.954.679.106          87 (A) 3.026.896.421           87 (A) 17.795.212.555            

2 17 01 2.01

Jumlah dokumen 

perencanaan, penganggaran 

dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang 

disusun

10 dok 12 dok 61.922.150                     10 dok                        39.196.050 10 dok                          39.196.050 10 dok                        40.000.000 10 dok                      45.000.000 11 dok                       49.000.000 56 dok 274.314.250                       DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 01 2.02

Jumlah  ASN yang terbayar 

gaji dan tunjangannya serta 

jumlah personil pengelola 

keuangan, pengelola barang 

jasa maupun pengelola BMD

33 orang 31 orang 2.466.548.472               33 orang                  2.026.814.333 33 orang                     2.126.593.830 33 orang                  2.126.593.830 33 orang                 2.143.731.851 33 orang                  2.148.349.166  155 orang 13.038.631.482                 DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 01 2.05

Jumlah jenis administrasi 

kepegawaian yang 

dilaksanakan

1 jenis 1 jenis 10.192.500                     1 jenis                          6.959.250 1 jenis                            6.959.250 1 jenis                        15.000.000 1 jenis                      15.000.000 1 jenis                       15.000.000  5 jenis 69.111.000                         DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 01 2.06
Jumlah Jenis adminstrasi 

umum yang dilaksanakan
6 jenis 6 jenis 189.448.565                   6 jenis 190.812.215                    6 jenis 190.812.215                       6 jenis 220.947.255                    6 jenis 220.947.255                   6 jenis 220.947.255                    30 jenis 1.233.914.760                   DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

2 17 01 2.07

Jumlah jenis pengadaan 

barang milik daerah 

peninjang urusan Pemerintah 

daerah

3 jenis 4 jenis 83.952.923                     4 jenis 40.807.945                      4 jenis 40.807.945                         4 jenis 50.000.000                      4 jenis 50.000.000                     4 jenis 70.000.000                      20 jenis 335.568.813                       DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 01 2.08

Jumlah jenis Penyediaan 

jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah yang 

tersedia

3 jenis 3 jenis 308.727.550                   3 jenis 320.000.000                    3 jenis 320.000.000                       3 jenis 320.000.000                    3 jenis 320.000.000                   3 jenis 353.600.000                    15 jenis 1.942.327.550                   DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 01 2.09

Jumlah jenis  pemeliharaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah yang 

dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 144.517.300                   3 jenis 142.275.800                    3 jenis 142.275.800                       3 jenis 142.275.800                    3 jenis 160.000.000                   3 jenis 170.000.000                    15 jenis 901.344.700                       DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 02

Persentase fasilitasi 

penerbitan ijin usaha simpan 

pinjam untuk koperasi

3,5% 3,5% -                                       4% -                                         4% 50.000.000                         4,5% 50.000.000                      4,5% 50.000.000                     5% 50.000.000                      5% 200.000.000                       DINKOPUM
KAB. 

SITUBONDO

2 17 02 2.01

Jumlah koperasi diintervensi 

dalam pembinaan penerbitan 

isin usaha simpan pinjam

 -  - -                                        - -                                          - -                                           40 koperasi 50.000.000                       - -                                       
50 

koperasi
50.000.000                      120 koperasi 100.000.000                       DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

BAB 6

TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN SITUBONDO

Tujuan Sasaran
Indikator 

Sasaran

Kode 

Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun 

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

SKPD 

Penangg

ungjawab

LokasiTahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

4 5 7

Meningkatkan 

aktivitas 

ekonomi 

unggulan 

masyarakat 

melalui 

peningkatan 

kualitas 

koperasi dan 

usaha mikro

01.02.11 KOPERASI DAN USAHA MIKRO          4.468.240.983 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
         2.480.219.033 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
                 113.751.400 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               1.857.343.268 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      - 

Administrasi Umum Perangkat Daerah                  151.851.149 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
                   48.854.720 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah
                 158.795.391 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                 149.623.105 

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN 

PINJAM
                                     - 

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi 

dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

                                     - 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Tujuan Sasaran
Indikator 

Sasaran

Kode 

Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun 

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

SKPD 

Penangg

ungjawab

LokasiTahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 

Renstra SKPD

2 17 02 2.02

Jumlah koperasi yang 

diintervensi dalam 

pembinaan penerbitan izin 

pembukaan kantor cabang, 

cabang pembantu dan kantor 

kas koperasi simpan pinjam

 -  - -                                        - -                                         40 koperasi 50.000.000                          - -                                         
40 

koperasi
50.000.000                      - -                                        70 koperasi 100.000.000                       DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

Pemberdayaan dan 

Peningkatan 

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase 

peningkatan usaha 

koperasi

2 17 03
Persentase Koperasi 

Berkualitas 
11,5% 68.507.050                     23,1% 144.360.440                    35% 147.250.000                       46,2% 149.888.000                    57,7% 152.515.000                   69,2% 155.385.000                    69,2% 817.905.490                       DINKOPUM

KAB. 

SITUBOND

O

2 17 03 2.01

Jumlah koperasi yang 

mendapatkan pemeriksaan 

dan pengawasan 

 - 50 koperasi 68.507.050                     75 koperasi 144.360.440                    75 koperasi 147.250.000                       
150 

koperasi
149.888.000                    

150 

koperasi
152.515.000                   

 150 

koperasi 
155.385.000                    650 koperasi 817.905.490                       DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

Pemberdayaan dan 

Peningkatan  

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase 

peningkatan usaha 

koperasi

2 17 04
Persentase KSP/USP 

sehat
40,69% 42% 88.583.900                     44% 156.731.500                    46% 159.855.000                       48% 162.735.000                    50% 165.586.000                   52% 168.703.604                    52% 902.195.004                       DINKOPUM

KAB. 

SITUBOND

O

2 17 04 2.01

jumlah KSP/USP Koperasi 

yang dinilai kesehatannya 

dan mendapatkan 

penghargaan 

 - 65 koperasi 88.583.900                     70 koperasi 156.731.500                    75 koperasi 159.855.000                       75 koperasi 162.735.000                    
75 

koperasi
165.586.000                   

75 

koperasi
168.703.604                    435 koperasi 902.195.004                       DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

Pemberdayaan dan 

Peningkatan   

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase 

peningkatan  usaha 

koperasi

2 17 05

Persentase koperasi yang 

difasilitasi pendidikan dan 

latihan perkoperasian

20% 21% 123.414.900                   22% 474.319.500                    23% 483.775.000                       25% 492.485.000                    26,6% 501.115.000                   33,2% 510.550.000                    33,2% 2.585.659.400                   DINKOPUM

KAB. 

SITUBOND

O

2 17 05 2.01

Jumlah pengurus/anggota 

koperasi yang memperoleh 

pendidikan dan latihan 

perkoperasian

305 

orang
250 orang 123.414.900                   120 orang 200.000.000                    150 orang 265.000.000                       200 orang 272.719.295                    200 orang 250.000.000                   250 orang 300.000.000                    1170 orang 1.411.134.195                   DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

2 17 05 2.02

Jumlah Usaha Mikro yang 

mengikuti Pendidikan dan 

Latihan UKM

 - 75 orang -                                       100 orang 274.319.500                    90 orang 218.775.000                       80 orang 219.765.705                    80 orang 251.115.000                   100 orang 210.550.000                    1.174.525.205                   

1,5 M 795.180.700                   1,6 M 560.101.000                    1,7 M 571.275.000                       1,8 M 581.562.000                    1,9 M 591.752.506                   2 M 602.893.405                    2 M 3.702.764.611                   DINKOPUM

KAB. 

SITUBOND

O

2 17 06 2.01

Jumlah koperasi yang 

diberdayakan dan 

mendapatkan perlindungan 

usaha

35 

koperasi
173 koperasi 795.180.700                   

130 

koperasi
560.101.000                    

140 

koperasi
571.275.000                       

145 

koperasi
581.562.000                    

150 

koperasi
591.752.506                   

155 

koperasi
602.893.405                    893 koperasi 3.702.764.611                   DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

Pemberdayaan dan 

Peningkatan   

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase 

peningkatan omzet 

usaha mikro

2 17 07
Persentase usaha mikro 

yang diberdayakan
1,38% 0,91% 349.998.750                   1,37% 1.451.829.883                 1,44% 1.430.732.532                   1,49% 1.457.429.214                 1,58% 1.483.850.000               1,67% 1.512.730.000                1,67% 7.686.570.379                   DINKOPUM

KAB. 

SITUBONDO

2 17 07 2.01

jumlah usaha mikro yang 

terbina dalam  pendataan, 

pemberdayaan kemitraan, 

kemudahan perizinan,dan 

penguatan kelembagaan dan 

koordinasi dengan para 

pemangku kepentingan

214 

orang
520 orang 349.998.750                   800 orang 1.451.829.883                 800 orang 1.430.732.532                   800 orang 1.457.429.214                 800 orang 1.483.850.000               900 orang 1.512.730.000                5170 orang 7.686.570.379 DINKOPUM

KAB. 

SITUBOND

O

Pemberdayaan dan 

Peningkatan  

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase 

peningkatan omzet 

usaha mikro

2 17 08

Persentase jumlah usaha 

mikro yang mengalami 

peningkatan produksi

0,405% 0,45% 1.486.999.458               0,50% 268.100.000                    0,55% 273.450.000                       0,60% 278.365.000                    0,65% 283.239.934                   0,70% 288.570.367                    0,70% 2.878.724.759 DINKOPUM

KAB. 

SITUBOND

O

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang 

Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 

untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

                                     - 

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

KOPERASI
                                     - 

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi 

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 

Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ 

Kota

                                     - 

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 

KOPERASI
                                     - 

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

                                     - 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

PERKOPERASIAN
                 553.316.200 

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

                 553.316.200 

Pemberdayaan dan 

Peningkatan   

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase 

peningkatan  usaha 

koperasi

2 17 06

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN KOPERASI capaian rata2 volume 

usaha koperasi RAT per 

tahun

 1,3 M 
                   85.632.550 

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
                   85.632.550 

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 

(UMKM)

                 271.879.050 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui 

Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan 

Para PemangkuKepentingan

                 271.879.050 

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM               1.077.194.150 

Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah 

Kabupaten/Kota
                                     - 





PROGRAM 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kondisi 

Kinerja Akhir 

Tahun 

RPJMD

3,5% 4% 4% 4,5% 4,5% 5% 5%

5

Persentase Koperasi Berkualitas 11,5% 23,1% 34,6% 46,2% 57,7% 69,2% 69,23%

45 90 135 180 225 270 270

Persentase KSP/USP sehat 42% 44% 46% 48% 50% 52% 52%

315 330 345 360 376 391 391

21% 22% 23% 25% 26,6% 33,2% 33,2%

158 165 173 188 200 250 200

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN 

KOPERASI

1,5 M 1,6 M 1,7 M 1,8 M 1,9 M 2 M 2 M

0,91% 1,37% 1,44% 1,49% 1,58% 1,67% 1,67%

520 780 820 850 900 950 950             

0,45% 0,50% 0,55% 0,60% 0,65% 0,70% 0,70%

259 288 317 345 374 403 1986

FORMULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN

Indikator program Formulasi

PROGRAM PELAYANAN 

IZIN USAHA SIMPAN 

PINJAM

PROGRAM 

PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 

KOPERASI

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha 

simpan pinjam untuk koperasi

Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi tahun n / jumlah 

usahan simpan pinjam koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan 

pinjam x 100%

PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN KSP/USP 

KOPERASI

Persentase usaha mikro yang diberdayakan

Jumlah KSP/USP sehat tahun n / Jumlah seluruh KSP/USP

PROGRAM PENDIDIKAN 

DAN LATIHAN 

PERKOPERASIAN

Persentase koperasi yang difasilitasi pendidikan 

dan latihan perkoperasian

Jumlah koperasi yang difasilitasi diklat perkoperasian tahun n/ jumlah seluruh 

koperasi tahun n x 100%

capaian rata2 volume usaha koperasi RAT per 

tahun

Jumlah Volume usaha koperasi tahun n/ jumlah koperasi yang melaksanakan 

RAT Tahun n 

Jumlah koperasi berkualitas tahun n / jumlah koperasi aktif tahun n x 100%

PROGRAM 

PENGEMBANGAN UMKM

Persentase jumlah usaha mikro yang 

mengalami peningkatan produksi

Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi tahun n/ jumlah 

seluruh usaha mikro x 100%

Jumlah usaha mikro/WUB yang diberdayakan tahun n/jumlah seluruh usaha 

mikro tahun n x 100%

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM)
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BAB 7 

KINERJA PENYELENGGARAAN  

URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 

 

Indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi dan usaha mikro Kabupaten 

Situbondo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tertera dalam tabel T-C.28 

dibawah ini : 
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TABEL T-C.28 

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

 

 

 

No Indikator Tujuan 

Kondisi Kinerja 
pada Awal Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir 
periode RPJMD 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Pertumbuhan Koperasi Berkualitas 8,5% 8,5% 8,7% 9% 9,3% 9,5% 9,8% 

2 Persentase Usaha Mikro yang 
mengalami Peningkatan Kriteria 
Usaha 

 0,002% 0,003% 0,003% 0,005% 0,005% 0,005% 

No Indikator Sasaran 

Kondisi Kinerja 

pada Awal Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi Kinerja 

pada Akhir 

periode RPJMD 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Persentase Peningkatan Usaha 

Koperasi 
20% 20% 20,5% 21% 21,5% 22% 22,5% 

2 Persentase Peningkatan Omzet 

Usaha Koperasi 
2,25% 2,25% 2,30% 2,35% 2,40% 2,45% 2,50% 

3 Capaian Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah 
87,4 (A) 87(A) 87(A) 87(A) 87(A) 87(A) 87(A) 
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BAB 8 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja  Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, 

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021-2026 yang 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD 

Daerah dan bersifat indikatif. 

Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 

merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima 

tahunan. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan 

tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, dokumen 

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 diharapkan mampu 

menjadi acuan perencanaan kegiatan disetiap tahunnya. 

 




