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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 

dapat selesai disusun sesuai dengan rencana. 

 Rencana Strategis (Renstra) berisi Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat, Isu-Isu Strategis berdasarkan 

Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, 

Rencana Program, Kegiatan Indikator Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

serta Indikator Kinerja.  

 Rencana Strategis (Renstra) ini menglami perubahan dengan telah ditetapkannya 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 204 tentang RPJMD 

Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

tata cara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 

evaluasi rancangan dan Peraturan Daerah tentang RJPD, RPJPD, RPJMD dan RENJA 

pemerintah daerah yang disusun sebagai bahan acuan bagi jajaran Dinas Koperasi 

UKM dalam mewujudkan Koperasi dan UKM sesuai dengan Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan serta merupakan dokumen untuk menentukan arah dan sasaran strategis 

yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun. Kami menyadari bahwa dengan 

berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, Renstra ini masih jauh dari 

sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan 

program pembinaan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu tahun 2014-2019. 

 Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu tersusunnya Rencana Strategis ini serta kritik dan saran sangat diharapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 LATAR  BELAKANG 

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensional, memberikan 

pelajaran bagi kita bahwa orientasi pembangunan yang hanya bertumpu pada 

tujuan pertumbuhan ekonomi, akan mempersulit usaha untuk menciptakan 

pemerataan. Demikian juga pembangunan yang disandarkan pada sisi 

penawaran (hanya memperbesar produksi barang), melalui pembangunan 

industri skala besar yang diarahkan pada produksi barang yang berbahan baku 

impor, menyebabkan perekonomian nasional, terjebak dalam situasi 

perekonomian dunia yang tidak kondusif.  

 

Disamping itu Koperasi dan UKM tidak mempunyai kekuatan yang memadai 

untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sistem manajemen usaha, 

masalah lainnya dari aspek eksternal yang sangat membatasi kemampuan 

Koperasi dan UKM untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain adalah 

rendahnya kemampuan untuk dapat mengakses informasi. Semua masalah 

tersebut berinteraksi menjadi kendala yang sangat sulit untuk dapat dielemenir 

oleh Koperasi dan UKM sendiri tanpa adanya penyatuan kekuatan dan/atau 

komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Menyadari kondisi seperti itu 

berbagai kalangan telah mengedepankan solusi pemberdayaan Koperasi dan 

UKM melalui pemberdayaan Koperasi.  

 

Koperasi dan UKM telah membuktikan keandalannya dalam menghadapi kondisi 

yang paling sulit seperti pada era krisis moneter dan krisis finansial yang sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi dan 

UKM. Untuk itu yang diperlukan sekarang adalah bagaimana energi potensial 

yang ada dapat diubah menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan 

seoptimal mungkin. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan 
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Koperasi dan UKM selama era reformasi juga terlihat sudah banyak isu politik 

yang seharusnya dapat mempercepat (akselerasi) proses pemberdayaan 

Koperasi dan UKM, sehingga kalangan dan Koperasi dan UKM serta para 

pemangku kepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan 

keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada 

pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan kelompok 

masyarakat terbesar. 

 

Selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan Bupati Lombok Barat, salah 

satunya yaitu menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan 

mengembangkan investasi dengan mengendepankan prinsip berkelanjutan, 

berupa pengembangan kewirausahaan dengan menciptakan wirausaha baru dan 

mewujudkan koperasi berkualitas. Langkah ini patut disyukuri sebagai upaya 

nyata keberpihakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah.  

 

Renstra ini dilaksanakan karena pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada 

perubahan nama perangkat daerah serta program/kegiatan yang terkait dengan 

tugas dan fungsi dinas. Pijakan Renstra terkait dengan revisi RPJMD Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang didasarkan atas perubahan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

dijelaskan bahwa; ayat (1) perangkat daerah menyusun Renstra perangkat 

daerah dan pada ayat (2) Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan 

pembangunan. 

 

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat ini berlaku dari 

Tahun 2017–2019 dan diharapkan dapat dijadikan pijakan arah untuk 

percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana target kinerja 
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program/kegiatan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 

untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat.  

1.2  LANDASAN HUKUM 

 Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sbb :   

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

Perkoperasian; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha 

Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja 

utama di lingkungan instansi pemerintah; 

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

Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata 

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 

2014 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019; 

10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentangRincian tugas, 

fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Lombok Barat; 

11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator 

Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019; 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019 di maksudkan 

untuk menghasilkan program-program pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019 adalah memberikan gambaran 

mengenai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UKM 

sebagai bagian dari perekonomian masyarakat 

 

1.4.  SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :  

Bab I  : Pendahuluan 

Bab II  : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi Koperasi dan UKM  

Bab III  : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

Bab IV  : Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan  

Bab V   : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif   

Bab VI  : Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019. 

Bab VII : Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 
PERANGKAT DAERAH 

 

 

2.1.   TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI  

1. Sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 29 

November 2016 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, 

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas memimpin, 

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan 

kewenangannya. 

3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil, Pembinaan 

Fasilitasi Pembinayaan Koperasi dan UMK, Pengawasan Koperasi ; 

d. Pembinaan, pengendalian,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas di bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah; 

f. Pelaksanaan kegiatan penatusahaan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi unit kerja Dinas Koperasi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat : 

 

A. SEKRETARIAT 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas 

dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, 

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta 

pengkoordinasian tugas-tugas bidang  

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 

sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan pemeliharaan kantor; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaa rencana program ketatausahaan, umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor; 

c. Pelaksanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan pemeliharaan kantor; 

d. Koordinasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan 

dan pemeliharaan kantor; 

e. Monitoring ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan 

dan pemeliharaan kantor; 

f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor; 

g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Program 

1. Sub. Bagian program mempunyai tugas melaksanakan dan 

mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja 

tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, 

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan dinas.  
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2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub. Bagian Program memiliki 

fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian 

program; 

b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

rencana program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

anggaran di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 

pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah; 

e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian 

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi 

anggaran; 

f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan 

statistik di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

h. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah; 

i. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan subbagian program; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas 

sesuai dengan tugasnya. 

 

b. Sub Bagian Keuangan 

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  

anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, 

urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan 

perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan 

administrasi keuangan pembangunan di lingkup Dinas. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub. Bagian Keuangan memiliki 

fungsi : 
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a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub. Bagian 

Keuangan; 

b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 

c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan 

negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah 

membayar; 

d. Pelaksanaan urusan gaji pegawai; 

e. Pelaksanaan administrasi keuangan; 

f. Pelaksanaan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan 

dokumen keuangan; 

g. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; 

h. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan 

hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan 

dan ganti rugi; 

i. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang unit 

(RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU); 

j. Pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi 

barang; 

k. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Subbagian Keuangan; 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas 

sesuai dengan tugasnya. 

 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta 

pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas. 

2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian memiliki fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan 

pengembangan pegawai; 

c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, 

kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;  
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d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai 

dan evaluasi kinerja pegawai; 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; 

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan 

protokol; 

h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan 

peraturan perundang-undangan; 

j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas 

sesuai dengan tugasnya. 

 

B. BIDANG PEMBINAAN KOPERASI 

1. Bidang Pembinaan Koperasi mempunyai tugas  melaksanakan sebagian 

tugas dinas di bidang Pembinaan Koperasi dan Diklat 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Koperasi 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran 

kebijakan teknis terhadap Pembinaan Koperasi; 

b. Penyusunan konsep perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi; 

c. Penyusunan konsep rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan dan pengembangan usaha koperasi; 

d. Penyusunan rencana dan program rumusan dan penjabaran 

kebijakan teknis, pemberian bimbingan penilaian akuntabilitas 

koperasi; 

e. Penyusunan rencana rumusan penilaian koperasi Berprestasi, Tokoh 

Koperasi, Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi; 

f. Penyusunan rencana Kegiatan Pemeringkatan Koperasi; 

g. Penyusunan rencana penyebaran informasi perkoperasian melalui 

media masa dan elektronik; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
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i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

3. Bidang Pembinaan Koperasi terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan Koperasi 

1. Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan  

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan kelembagaan 

koperasi. 

2.  Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kelembagaan Koperasi 

mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi  penyuluhan dan 

kelembagaan koperasi; 

b. penyiapan bahan pengesahan akte pendirian koperasi untuk 

memperoleh status badan hukum koperasi tingkat kabupaten; 

c. penyiapan bahan pengesahan perubahan anggaran dasar 

yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan 

bidang usaha;  

d. penyiapan bahan pemetaan koperasi aktif yang akan 

mendapatkan Sertifikat NIK (nomor induk koperasi); 

e. penyiapan bahan dan data laporan perkembangan 

kelembagaaan koperasi (koperasi aktif, tidak aktif, koperasi 

wajib rat, pengelola koperasi, keanggotaan koperasi) ditingkat 

kabupaten dan lintas kelurahan/desa; 

f. penyiapan bahan konsultasi guna memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap 

memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi; 

g. penyiapan bahan sosialisasi perundang–undangan tentang 

pekoperasian dan peraturan pemerintah serta kebijakan yang 

berkaitan dengan koperasi; 

h. penyiapan bahan sosialisasi mengenai pengesahan akte 

pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang 

menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan 

bidang koperasi, dan pembubaran koperasi; 

i. penyiapan bahan pertimbangan kepada pengurus koperasi 

yang mengarah kepada kevalidan; 
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j. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bagi koperasi; 

k. penyiapan bahan pembinaan koperasi berkualitas; 

l. pelaksanaan penilaian aspek manajemen, kualitas aktiva 

produktif, aspek permodalan, rentabilitas dan likuiditas 

koperasi; 

m. pemutahiran data keragaan koperasi se-kabupaten lombok 

barat; 

n. pelaksanaan audit koperasi oleh akuntan publik; 

o. pembuatan laporan kelembagaan koperasi secara berkala; 

p. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja 

perlaksanaan tugas bawahan; dan 

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi  

1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan 

Pengembangan Usaha Koperasi. 

2.  Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Usaha 

Koperasi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi pengembangan 

kegiatan usaha koperasi; 

b. penyiapan bahan dalam rangka memberikan kemudahan 

untuk memperoleh permodalan koperasi; 

c. penyiapan bahan untuk memperkuat akses permodalan bagi 

koperasi; 

d. penyiapan bahan untuk memperkuat tata hubungan usaha 

yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan 

usaha lainnya; 

e. penyiapan bahan sosialisasi pengembangan usaha koperasi; 

f. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi terhadap sarana 

dan prasarana koperasi; 
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g. penyiapan bahan bimbingan pembinaan, advokasi, 

pengendalian serta membantu penyelesaian masalah dalam 

pelaksanaan bantuan perkuatan/bantuana sosial/hibah; 

h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program pengembangan 

usaha koperasi; 

i. penyiapan bahan kegiatan kegiatan magang, studi banding 

kedaerah potensial produksi dan pemasaran; 

j. penyiapan bahan untuk pembinaan dalam rangka peningkatan 

daya saing koperasi agar memiliki posisi tawar dalam bidang 

usaha  distribusi dan ritel; 

k. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan  menilai hasil kerja 

perlaksanaan tugas bawahan; 

l. pembuatan laporan pelaksanaan tugas; dan 

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi 

1. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Penilaian 

Akuntabilitas Koperasi 

2.  Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Penilaian Akuntabilitas 

Koperasi mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi penilaian 

akuntabilitas koperasi; 

b. penyiapan bahan dalam melaksanakan pemeringkatan 

koperasi;  

c. penyiapan bahan dalam penilaian terhadap indikator 

pemeringkatan koperasi yang terdiri dari aspek badan usaha 

aktif; aspek kinerja usaha yang semakin sehat; aspek 

kohesivitas dan partisipasi anggota; aspek orientasi kepada 

pelayanan anggota; aspek pelayanan kepada masyarakat; 

aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah; 

d. penyiapan bahan penilaian terhadap koperasi berprestasi 

tingkat provinsi dan tingkat  kabupaten; 
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e. penyiapan bahan penilaian  dan mengusulkan tokoh koperasi 

serta kelurahan/desa penggerak koperasi ;  

f. penyiapan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam 

pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi secara 

koordinatif, integrative, terpadu, berkelanjutan dan 

berkesinambungan; 

g. penyiapan bahan bimbingan dan sosialisasi penerapan 

akuntabilitas organisasi dan manajemen; 

h. penyiapan bahan bimbingan dan sosialisasi penerapan 

akuntabilitas usaha, pelayanan kepada anngota koperasi dan 

akuntabilitas keuangan koperasi; 

i. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan perkoperasian; 

j. menyiapkan bahan dalam rangka penyebaran informasi 

perkoperasian melalui media cetak dan elektronik; 

k. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja 

perlaksanaan tugas bawahan; 

l. pembuatan laporan pelaksanaan tugas; dan 

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

C. BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL 

1. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pembinaan 

pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.   

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran 

kebijakan teknis terhadap UMK di bidang  Pemasaran dan Jaringan 

Usaha; 

b. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran 

kebijakan teknis terhadap UMK di bidang pengembangan usaha 

UMK; 

c. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran 

kebijakan teknis terhadap UMK di bidang standarisasi dan legalitas 

usaha UMK; 
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d. penyusunan rencana Program dan kegiatan bimbingan dan fasilitasi 

kepada  usaha mikro dan kecil di bidang pemasaran dan jaringan 

usaha bidang pengembangan usaha dan bidang standarisasi dan 

legalitas usaha UMK; 

e. penyusunan rencana pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis 

dengan Kementerian Koperasi dan UMK, Dinas/Instansi terkait, dan 

Lembaga lainnya; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari : 

a. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK  

1. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan standarisasi 

dan legalitas usaha UMK. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Standarisasi dan Legalitas 

Usaha UMK mempunyai  fungsi : 

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi standarisasi dan 

legalitas usaha UMK; 

b. penyiapan bahan penumbuhan iklim usaha dalam aspek 

prasarana, perijinan dan perlindungan bagi UMK; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi usaha UMK; 

d. penyiapan bahan dalam rangka identifikasi dan perifikasi 

persyaratan calon penerima bantuan sarana UMK;  

e. penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan 

pelatihan/Bimtek sertifikasi usaha UMK; 

f. penyiapan bahan fasilitasi sertifikasi Halal bagi Usaha Kecil 

Menengah; 

g. penyiapan bahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seksi 

Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK; 

h. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadapo 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Standarisasi dan 

Legalitas Usaha UMK; 

i. pemberian arahan dalam rangka  pelaksanaan tugas bawahan 

di lingkup Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK; 
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j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan  

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi Pengembangan Usaha UMK 

1. Seksi Pengembangan Usaha UMK mempunyai tugas melakukan  

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengembangan 

Usaha UMK. 

2.  Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Usaha 

UMK mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi pengembangan 

usaha UMK; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dibidang 

pemasyarakatan dan  fasilitasi kewirausahaan; 

c. penyiapan bahan penyelenggaraan inventarisasi dan 

identifikasi Usaha   UMK; 

d. penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi terhadap 

Sentra UMK dan Busines Depelopment Service 

(BDS)/Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB); 

e. penyiapan bahan guna Peningkatan kemampuan SDM UMK 

melalui Diklat/Bimtek kewirausahaan; 

f. penyiapan bahan Perkuatan  usaha UMK dalam aspek 

fasilitasi saranan dan Prasarana Pemasaran serta aneka 

usaha; 

g. penyiapan Bahan Pengembangan Kemitraan  usaha UMK; 

h. penyiapan bahan Pemantauan Pengembangan Kemitraan  

usaha UMK; 

i. penyiapan bahan Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan 

dan kebijakan UMK serta penyampaian informasi pasar dan 

jaringan Usaha UMK; 

j. penyiapan bahan pelaksanaan program penumbuhan Wira  

Usaha Baru UMK; 
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k. penyiapan bahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 

Perkembangan  Pemasaran, Jaringan Usaha dan Kemitraan  

usaha UMK; 

l. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan 

Usaha UMK; 

m. pemberian arahan dalam rangka  pelaksanaan tugas bawahan 

di lingkup Seksi Pengembangan Usaha UMK; 

n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK 

1. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemasaran 

dan Jaringan Usaha UMK. 

2.  Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemasaran dan Jaringan 

Usaha UMK mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi  pemasaran dan 

jaringan usaha UMK; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan inventarisasi dan 

identifikasi usaha dan produk UMK; 

c. penyiapan bahan penyelenggaraan penumbuhan iklim usaha 

dalam, aspek informasi dan kemitraan bagi UMK; 

d. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan pemasaran 

dan jaringan  usaha UMK; 

e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

promosi dan pameran bagi UMK; 

f. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan temu 

usaha/bisnis, temu kemitraan, magang dan misi dagang bagi  

UMK; 

g. penyiapan bahan sosialisasi dan  informasi pasar dan jaringan 

usaha serta peraturan yang berlaku bagi UMK; 
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h. penyiapan bahan koordinasi penumbuhan wira  usaha baru; 

i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan 

perkembangan  pemasaran, jaringan usaha dan kemitraan  

usaha UMK; 

j. pemberian arahan dalam rangka  pelaksanaan tugas bawahan 

di lingkup Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha; 

k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

D. BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DAN UMK 

1. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK  mempunyai tugas  

Merencanakan dan melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan 

teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan 

bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK serta melaksanakan 

pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan di bidang 

Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi 

dan UMK  mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi 

Pembiayaan Koperasi dan UMK; 

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;  

c. pelaksanaan rencana program di bidang Fasilitasi Pembiayaan 

Koperasi dan UMK;  

d. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;  

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;  

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Fasilitasi 

Pembiayaan Koperasi dan UMK;  

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK terdiri dari : 

a. Seksi Pembiayaan Koperasi 

1. Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembiayaan Koperasi. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembiayaan Koperasi 

mempunyai  fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis  Seksi Pembiayaan/Permodalan Koperasi; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis Seksi Pembiayaan/Permodalan Koperasi;  

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pembiayaan 

Koperasi; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan 

pengembangan Pembiayaan Koperasi ; 

e.  penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi terkait dengan kegiatan Pembiayaan Koperasi; 

f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanan 

Pembiayaan Koperasi; 

g. pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan Pembiayaan 

koperasi;  

h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Pembiayaan Koperasi; dan  

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi Pembiayaan UMK 

1. Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembiayaan Koperasi. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembiayaan UMK 

mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis  Seksi Pembiayaan UMK; 
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b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis Seksi Pembiayaan UMK;  

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pembiayaan 

UMK; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan 

pengembangan Pembiayaan UMK; 

e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi terkait dengan kegiatan Pembiayaan UMK; 

f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan Pembiayaan UMK; 

g. pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan Pembiayaan 

UMK; 

h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

pembiayaan UMK; dan 

i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

 

c.  Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK 

1. Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan pembinaan 

pembiayaan koperasi dan UMK. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembinaan Pembiayaan 

Koperasi dan UMK mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis  Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembiayaan 

Koperasi dan UMK; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan 

Pembiayaan Koperasi dan UMK; 

e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi terkait dengan kegiatan pembinaan Pembiayaan Koperasi 

dan UMK; 
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f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan  

pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK; 

g. pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan 

Pembiayaan Koperasi dan UMK; 

h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

E. BIDANG PENGAWASAN KOPERASI 

1. Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengkajian program kerja tahunan Bidang Pengawasan memberi 

petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas 

menyelenggarakan pengawasan meliputi pemeriksaan Managemen 

Organisasi kelembagaan, pemeriksaan Usaha, Pemeriksaan Kinerja 

Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, 

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain 

yang diberikan atasan. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengawasan Koperasi  

mempunyai  fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang  pengawasan Koperasi yang 

meliputi pemeriksaan Managemen Organisasi Kelembagaan, 

Pemeriksaan Usaha Pemeiksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, 

Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberkan 

atasan; 

b. Penyusunan rencana Program kegiatan dibidang  pengawasan 

Koperasi yang meliputi pemeriksaan Managemen Organisasi 

Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeiksaan Kinerja 

Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, 

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 

c. pelaksanaan rencana program pengawasan Koperasi yang meliputi 

pemeriksaan Managemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan 

Usaha Pemeiksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal 

dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 
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d. Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang meliputi Pemeriksaan Kinerja 

Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, 

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas 

Lain yang diberkan atasan; 

e. Koordinasi dengan Bidang Lain Lingkup Dinas Koperasi Maupun 

Dinas Instansi, serta Lembaga Hukum lainya; 

f. Pemantauan/monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan 

pengawasan kelembagaan dan usaha Koperasi; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  hasil pemeriksaan dan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan; dan 

h. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pengawasan Koperasi  terdiri dari : 

a. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 

1. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi 

mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelayanan Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengawasan 

Kelembagaan dan Usaha koperasi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan Bahan rencana kegiatan Seksi Pengawasan 

Kelembagaan; 

b. penyiapan bahan Pengawasan kelengkapan legalitas koperasi  

meliputi akta pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran 

dasar, ijin usaha, ijin usaha kantor cabang/cabang 

pembantu/kantor kas; 

c. penyiapan bahan Pengawasan kelengkapan organisasi 

koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali 

dan satuan pengendalian internal; 

d. penyiapan bahan verifikasi laporan keuangan eksternal dan 

internal; 

e. penyiapan bahan pengukuran penerapan akuntabilitas 

organisasi dan manajemen meliputi pertumbuhan anggota, 

partisipasi anggota dan aspek manajemen kelembagaan; 
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f. penyiapan bahan prosedur penutupan dan pembubaran 

KSP/USP; 

g. penyiapan bahan Pengawasan pembagian dan penggunaan 

SHU; 

h. penyiapan bahan Pengawasan pengelolaan aset dan hutang 

hutang meliputi pencatatan, status kepemilikan, sumber, 

harga, tanggal perolehan, spesifikasi harta yang dimiliki, 

kondisi fisik dan jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan 

serta perlakuan jangka panjang; 

i. pemberian arahan dalam rangka  pelaksanaan tugas bawahan 

di lingkup Seksi Pengawasan Kelembagaan; 

j. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan hasil pemeriksaan 

kelembagaan dan usaha Koperasi; dan 

k. pelaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 

1. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelayanan Pengawasan Keuangan Koperasi. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengawasan Keuangan 

Koperasi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program petunjuk 

teknis Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi 

Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan 

KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan 

KSP/USP Koperasi,pembiayaan dana  batuan  Pemerintah 

Pusat maupun Daerah pada Koperasi; 

b. penyiapan bahan pelaksana rencana program dan petunjuk 

teknis Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi 

Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan 

KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan 

ASP/KSP Koperasi,pembiayaan dana  batuan  Pemerintah 

Pusat maupun Daerah pada Koperasi; 
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c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan 

Pengembangan Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang 

meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, 

Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian  

Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana  batuan  

Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis  pengawasan Seksi 

Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha 

Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP 

pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP 

Koperasi, pembiayaan dana bantuan  Pemerintah Pusat 

maupun Daerah pada Koperasi; 

e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pengawasan Seksi Pengawasan Keuangan 

Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, 

Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, 

penilaian  Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana 

batuan  Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Lain Seksi 

Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha 

Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP 

pola Syariah dan Konvesional, penilaian  Kesehatan KSP/USP 

Koperasi, pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat 

maupun Daerah pada Koperasi; 

g. pelaksanaan monitoring dan pematauan Seksi Pengawasan 

Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, 

Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan 

Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, 

pembiayaan dana batuan  Pemerintah Pusat maupun Daerah 

pada Koperasi; 

h. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

i. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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c. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi 

1. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Kepatuhan dan 

Penerapan Sanksi. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kepatuhan dan Penerapan 

Sanksi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi kepatuhan dan 

penerapan sanksi; 

b. penyiapan bahan pemeriksaan kepatuhan usaha dan 

keuangan; 

c. Menyiapakan bahan pemeriksaan kepatuhan pencegahan 

transaksi mencurigakan; 

d. penyiapan bahan penerapan sanksi administrasi, pelimpahan 

perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan 

keputusan hasil pemantauan perkara, rehabilitasi 

kelembagaan dan rehabilitasi usaha; 

e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan 

peraturan dan hukum; 

f. pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan 

di lingkup Seksi Pemeriksaan Kelembagaan; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan 

Kelembagaan kepada Kepala Bidang Pengawasan Koperasi; 

h. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

i. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

F. UPT DAN JELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

1. UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. 

2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.  

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
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4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

5. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

6. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

7. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 

MENENGAH  

2.2.1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN 

Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Lombok  Barat sebagai berikut : 

a. Jumlah pegawai  

Jumlah pegawai sebanyak 44 orang (laki-laki 21 orang dan 

perempuan 13 orang)  

b. Tingkat pendidikan 

Pendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak - orang, SLTA 

sebanyak 19 orang Sarjana Muda/DIII sebanyak - orang, S1 sebanyak 

20 orang dan S2 sebanyak 4 orang.  

c. Pangkat/Golongan Ruang 

Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, 

golongan III sebanyak 28 orang, golongan IV sebanyak 5 orang dan 

PTT sebanyak 2 orang 

d. Eselonering  

Eselon II.a sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak  1  orang, Eselon 

III.b sebanyak 4 orang dan Eselon IV.a sebanyak 15 orang serta 

nonstruktural/staf sebanyak 23 orang. 

e. Pendidikan Penjenjangan  

Spamen/Diklatpim Tk. II sebanyak 1 orang, Spama/Spadya/ Diklatpim 

Tk. III sebanyak 4 orang, Sepada/Sepala/Adum/ Diklatpim Tk. IV 

sebanyak 15 orang, non penjenjangan sebanyak - orang. 
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Susunan kepegawaian secara rinci dan selengkapnya seperti pada tabel 

berikut : 

TABEL 1 
KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN  

PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

TABEL 2 
KONDISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN PADA  
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

NO 
PEGAWAI/ 
PANGKAT 

J A B A T A N TOTAL 
PEG. 
SAAT 

KET 
ESS II/b 

ES.III 
ESS.IV/a SEKR FUNGS STAF 

a b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 GOL. IV/e          

2 GOL. IV/d          

3 GOL. IV/c 1       1  

4 GOL. IV/b  1 3     4  

5 GOL. IV/a - 1      1  

 JLH GOL. IV 1 2 3     6  

6 GOL. III/d    15    15  

7 GOL. III/c       12 12  

8 GOL. III/b          

9 GOL. III/a          

 JLH GOL. III    15   12 27  

10 GOL. II/d          

11 GOL. II/c       9 9  

12 GOL. II/b          

13 GOL. II/a          

 JLH GOL. II          

14 GOL. I/d          

15 GOL. I/c          

16 GOL. I/b          

17 GOL. I/a          

  JUMLAH GOL. I          

  JUMLAH PNS          

  JUMLAH PTT        3  

  JUMLAH PNS & PTT 43   

 

NO 
PENDIDI 

KAN 

JABATAN 
TOTAL 

STRUK. FUNG STAF PNS PTT 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

S.2 

S.1 

S.M/D.III 

SLTA 

SLTP 

SD 

 

4 

14 

- 

2 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

4 

- 

15 

- 

- 

 

- 

- 

- 

3 

- 

0 

 

Jumlah 20 - 19 3  
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2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan 

kewenangan sebagai berikut : 

1. Bidang Pembinaan Koperasi 

Gambaran umum kondisi pembinaan koperasi dapat dilihat dari beberapa 

indikator berikut : 

a. Memberikan bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi 

b. Memberikan bimbingan dan pengembangan usaha dan akuntailitas 

koperasi 

c. Penilaian koperasi berprestasi, tokoh koperasi provinsi, kabupaten/kota 

penggerak koperasi 

 

2. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 

Gambaran umum Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMK dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Kebijakan teknis terhadap UMK dibidang pemasaran dan jaringan usaha 

b. Kebijakan teknis terhadap UMK dibidang pengembangan usaha UMK 

c. Kebijakan teknis terhadap UMK dibidang pengembangan usaha UMK 

d. Bimbingan dan fasilitasi kepada UMK dalam pemasaran dan jaringan 

usaha, pengembangan usaha, standarisasi dan legalitas usaha UMK 

 

3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK 

Gambaran Umum Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan 

kegiatan pembiayaan koperasi 

b. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan 

kegiatan pembiayaan UMK 

c. Pembinaan dan pengembangan pembiayaan Koperasi dan UMK 
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4. Bidang Pengawasan Koperasi 

Gambaran umum Bidang Pengawasan Koperasi dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi pemeriksaan kinerja 

kelembagaan, keuangan, audit internal dan ekternal, kepatuhan, penilaian 

kesehatan KSP/USP Koperasi 

b. Melaksanakan pengawasan kelengkapan legalitas koperasi dan 

kelengkapan organisasi koperasi 

c. Pemeriksaan kepatuhan usaha, keuangan dan pencegahan transaksi 

mencurigakan 

d. Penerapan sanksi administrasi. 

 

2.4  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 

2.4.1. Tantangan 

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat 

diidentifikasikan tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan 

yaitu : 

1. Semakin tingginya standar  kompetensi dan kompetisi sumber daya 

manusia 

2. Peningkatan sarana dan prasarana 

3. Peningkatan hubungan baik dan harmonis antar instansi pemerintah di 

Kab. Lombok Barat, Provinsi, Pusat dan pelaku usaha/swasta 

4. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik 

5. Pengembangan kehidupan yang berkeadilan dan pemerataan 

 

2.4.2. Peluang 

Secara umum terdapat peluang yang mndukung pelaksanaan program 

dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, yaitu : 

1. Penguatan paradigma Dinas Koperasi dan UKM sebagai salah satu 

instansi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui pengembangan ekonomi kerakyatan 

2. Penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur 
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3. Penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap kelembagaan 

koperasi dan UMKM 

4. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar instansi lingkup regional, 

provinsi, pusat dan pelaku usaha/swasta 

5. Tersedianya anggaran dalam memberdayakan masyarakat  
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH 

Beberapa permasalahan terkait dengan fungsi tugas pelayanan di bidang Koperasi dan  

UKM adalah sebagai berikut: 

1. Profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih terbatas.    

2. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai 

3. Dukungan terhadap penciptaan iklim usaha Koperasi dan UKM belum  

memadai. 

4. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam pembinaan Koperasi 

dan  UKM. 

5. Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas 

6. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk sejenis. 

7. Belum siapnya Koperasi dan UKM dalam menghadapi pasar bebas dan 

tantangan global.  

8. Terdesaknya peluang usaha Koperasi dan UKM dengan semakin 

meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang berdekatan 

dengan usaha tradisional. 

9. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan antara 

pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar. 

10. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada 

sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar. 

11. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas 

kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi 

kurang baik. 
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH  

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 

kurun waktu kepemimpinan, sedangkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat 

dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala  daerah dan hal ini 

sekaligus menjadi input perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Koperasi 

dan UKM Kabupaten Lombok Barat.   

 

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan 

terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan 

faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. 

1. Visi 

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 

serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta  permasalahan yang 

dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2014-2019 adalah:“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK 

BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT 

DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU” 

 

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai 

berikut :  

a. Masyarakat Lombok Barat, artinya merupakan seluruh masyarakat 

Lombok Barat. 

b. Unggul, artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di 

berbagai bidang kehidupan. 

c. Mandiri, artinya mampu memanfaatkan potensi dan  sumber daya  yang 

dimiliki secara optimal. 

d. Sejahtera, artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara 

layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik. 

e. Bermartabat, artinya memiliki jati diri dan harga diri. 
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2. Misi 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan 

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan 

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi 

sebagai berikut:  

a. Misi Pertama  

Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk 

Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif),  ditujukan 

untuk meningkatkan konektiftas dan aksesibilitas antar wilayah, 

meningkatkan produktiftas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan 

efektiftas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan 

meningkatkan kondusifitas daerah. 

b. Misi Ke-dua  

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja 

Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

c. Misi Ke-tiga  

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki 

Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) 

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, 

meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.  

d. Misi Ke-empat  

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan 

Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektiftas 

pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktiftas dan 

kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektiftas pencegahan dan 

penanganan bencana.  
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e. Misi Ke-lima  

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi 

Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan 

Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektiftas layanan sosial 

dasar, meningkatkan efektiftas dan kualitas penanganan masalah sosial 

serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial 

dasar. 

f. Misi ke-Enam  

Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan 

meningkatkan kualitas kesejahteraan umum. 

 

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan 

budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang 

tertuang dalam motto daerah “Patut patuh Patju”, serta dengan prinsip-

prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut: 

1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan),  yaitu  kepengelolaan 

dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang 

solid, bertanggung jawab, efektif dan efsien, dengan menjaga keserasian 

interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan 

masyarakat; 

2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada 

prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan 

kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten; 

3. Quality  and  Accountability (mutu  dan  akuntabilitas),  yaitu suatu 

tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu 

memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan 

sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu  tindakan, keputusan dan 

kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, 

pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan 

tatakelola yang transparan;  
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4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya 

mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan  antar wilayah, dan 

kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan 

kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta 

sarana  dan  prasarananya, serta  memberikan kesempatan berusaha 

bagi seluruh lapisan  masyarakat untuk menanggulangi pengangguran 

dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, 

menengah dan besar;  

5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, 

terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) 

dana-spasial (non keruangan). 

 

Berpijak pada visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan 

menyelaraskan fungsi tugas bidang Koperasi dan UKM dengan ke 6 misi 

pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Koperasi dan UKM sangat berkaitan 

erat dengan misi pertama dan misi kedua dengan deskripsi sebagai berikut : 

1. Misi Pertama  : Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian 

Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, 

Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan 

konektiftas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan 

produktiftas produk sumber daya alam daerah, 

meningkatkan efektiftas layanan investasi, meningkatakan 

kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas 

daerah. 

2. Misi Kedua  :  Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta 

Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) 

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  
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Misi ini berkaitan erat dengan tugas fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Lombok Barat, yaitu : 

1. Sekretariat melalui mengoptimalkan peran sub bagian dalam mengelola kegiatan rutin 

berupa peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

2. Dibidang pembinaan koperasi melalui bimbingan dan pengembangan kelembagaan 

koperasi, penilaian koperasi berprestasi, tokoh koperasi dan penggerak koperasi serta 

penilaian akuntabilitas koperasi. 

3. Dibidang pembinaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pemasaran dan 

jaringan usaha, pengembangan usaha serta standarisasi dan legalitas usaha kecil 

menengah 

4. Dibidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK melalui program fasilitasi 

pembiayaan koperasi dan UMK, pembinaan, pengembangan, pemantauan, 

pengawasan dan evaluasi 

5. Dibidang pengawasan koperasi melalui pengawasan yang meliputi pemeriksaan dan 

pengawasan terhadap lembaga koperasi 

 

Berdasarkan identifikasi terhadap pendorong dan penghambat terkait dengan fungsi tugas 

dinas dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud dapat didiskripsikan bahwa faktor 

pendorong meliputi tersedianya sumber daya personil, tersedianya peraturan 

perundangan, pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas dan tersedianya 

peralatan penunjang kerja. Sedangkan faktor penghambat meliputi kualifikasi 

personil yang perlu ditingkatkan, terbatasnya ketersediaan anggaran dan 

ketersediaan prasarana yang belum memadai.  

 

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 

2015-2019 diarahkan untuk “meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai 

tambah Koperasi dan UKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar 

(naik kelas) dan berdaya saing”. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan 

melalui lima strategi sebagaimana dituangan dalam RPJMN tahun 2015-2019 

yaitu (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (ii) peningkatan akses 

pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah 

produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) 

kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Kelima strategi tersebut 
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dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan 

Dimensi Pembangunan yaitu : 

1. Dimensi pembangunan manusia (Revolusi Mental) 

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kedaulatan Pangan) 

3. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kedaulatan Energi) 

4. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kemaritiman dan kelautan) 

5. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Pariwisata dan industri) 

 

Selanjutnya Kebijakan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada Tahun 2013-2018 adalah  sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi  

2. Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 

3. Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif  

4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM 

 

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

Pembangunan sektor koperasi dan UKM juga diarahkan untuk meningkatkan 

pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, 

menekan penggunaan bahan kimia berbahaya serta meningkatkan jumlah produk-

produk makanan organik. 

 

Hal tersebut dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UKM dalam memasuki 

tataran ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan 

selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam. Kelompok masyarakat 

dan anggota koperasi yang memanfaatkan energi terbarukan tersebut antara lain 

berada di Desa Banyu Mulek Kecamatan Kediri, Desa Selat Kecamatan Narmada 

dan Desa Sesela Kecamatan Gunungsari. 
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3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

1. Gambaran Pelayanan PD 

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki secara maksimal, efektif dan 

efisien dapat menghadapi globalisasi perekonomian dunia seperti persaingan 

usaha yang semakin tajam, kurang profesionalismenya pengelola koperasi, 

kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas 

kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi 

kurang baik,  iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah kurang kondusif, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern 

yang menjadi tantangan bagi usaha mikro kecil dan menengah. 

 

Dengan memahami kelemahan–kelemahan tersebut diatas maka diperlukan 

komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui Lembaga Penjaminan 

Kredit Daerah (LPKD) dan  Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel, adanya kemitraan 

antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya dasar hukum (Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung 

pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adanya 

kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

 

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L 

Sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM berpedoman pada 

sasaran nasional di bidang Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam RPJMN 

2015-2019 merupakan sasaran yang akan dicapai dengan keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan, baik publik, swasta maupun masyarakat.   

 

Sasaran nasional meningkatnya daya saing UKM dijabarkan menjadi sasaran 

strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang selaras dan diukur dari 

pencapaian indikator dan target peningkatan produktifitas UKM, dukungan bagi 

usaha mikro untuk naik kelas, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi 

kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil, fasilitasi akses ke 

pembiayaan dan pasar serta fasilitasi penerapan standar mutu dan dan 
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sertifikasi produk. Sementara itu sasaran nasional meningkatnya usaha baru 

yang berpotensi tumbuh dan inovatif dijabarkan dengan indikator dan target 

yang berkaitan dengan pengembangan wirausaha baru, meningkatnya kinerja 

kelembagaan dan usaha koperasi. Pencapaian sasaran ini juga diukur melalui 

indikator kopersi berkualitas, pelaksanaan tugas penyuluh koperasi lapanga 

dan fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi usaha mikro yang 

membentuk koperasi.    

 

3. Sasaran Jangka Menegah Renstra  Provinsi dan Kabupaten 

1. Sasaran jangka menengah Diskop dan UMKM Provinsi NTB 

a. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan 

berdaya saing yang dikelola secara professional serta ditopang 

dengan produktifitas usaha anggota koperasi dan UMKM yang unggul. 

b. Meningkatkan kemandirian pengelola usaha dan permodalan koperasi 

dan UMKM yang mampu memberikan pelayanan prima kepada 

anggota dan masyarakat. 

c. Terwujudnya koperasi dan UKM yang memiliki daya saing tinggi 

dalam menghadapi pasar global dan sebagai lembaga ekonomi 

kerakyatan. 

2. Sasaran jangka menengah Diskop dan UKM Kabupaten Lombok Barat 

a. Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif dan kelembagaan yang 

dikelola secara profesional 

b. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM  

c. Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM  

 

3.6.  METODE PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

3.6.1. Analisis Lingkungan Strategis 

Analisis lingkungan strategis penting untuk dilakukan, karena keberhasilan 

pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu berhubungan 

dengan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

mengelola lingkungannya. 

Analisis lingkungan strategis dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis 

Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. 
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1.  Analisis Lingkungan Internal (ALI) 

Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui faktor-

faktor internal yang dapat meningkatkan peran Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah yang meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut : 

A. Kekuatan 

1. Adanya kewenangan dalam memproses Pengesahan Koperasi. 

2. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UKM dan Tersedianya 

sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan untuk 

pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

3. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha  Kecil 

dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok 

Barat. 

4. Adanya program penciptaan wirausaha baru yang akan 

membuka lapangan kerja baru serta Terjalinnya koordinasi antar 

Instansi/Dinas pembina dengan dunia usaha. 

5. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

B. Kelemahan  

1. Rendahnya tingkat kepedulian, kemampuan dan kualitas 

pembina dalam memberdayakan Koperasi dan UKM 

2. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih 

terbatas.    

3. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai 

4. Dukungan terhadap penciptaan iklim usaha Koperasi dan UKM 

belum  memadai. 

5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam 

pembinaan Koperasi dan UKM. 

6. Rendahnya kemampuan mengakses permodalan  

7.  Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas 

8. Kurangnya disiplin, kreatifitas dan inovasi aparatur dalam 

membina Koperasi dan UKM 

9. Terhambatnya pengkaderan aparat pembina Koperasi dan UKM 

akibat tingginya mobilisasi/mutasi SDM pembina Koperasi dan 

UKM  
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2.  Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 

Analisis Lingkungan Eksternal ini dilakukan dengan menempatkan 

faktor-faktor ekternal yang dapat mempengaruhi Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan sebagai 

berikut : 

A. Peluang  

1.  Adanya jumlah Koperasi yang cukup besar (jumlah koperasi 

sampai dengan tahun 2017 sebanyak 502 koperasi. 

2. Terbentuknya lembaga penjaminan kredit daerah yang dapat 

memfasilitasi  permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

3. Adanya lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) yang dapat 

diakses oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

pemenuhan modal usahanya. 

4. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan stakeholder. 

5. Adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah 

terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

6. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

7. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha  

Kecil dan Menengah. 

8. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

9. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

B. Ancaman/Tantangan 

1. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk 

sejenis. 

2. Belum siapnya Koperasi UKM dalam menghadapi pasar bebas 

dan tantangan global .  

3. Rendahnya profesionalisme pengelola koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor. 

4. Terdesaknya peluang usaha KUKM dengan semakin 

meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang 

berdekatan dengan usaha tradisional. 
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5. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan 

antara pelaku usaha kecil, menengah dengan usaha besar. 

6. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada 

sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi 

dan pasar. 

7. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta 

kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada 

kinerja dan citra koperasi kurang baik. 

8. Iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah kurang kondusif. 

 

3.6.2. Analisis Interaksi Faktor - Faktor 

Analisis ini dilaksanakan dengan mencermati hubungan interaksi faktor-

faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan diatas sebagai berikut : 

1. Interaksi Kekuatan dengan Peluang 

Dalam mencermati interaksi antara kekuatan dan peluang ini yaitu 

dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki berupa : 

a. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UKM,  

b. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan 

untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  

c. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Barat 

d. Adanya program penciptaan wirausaha baru yang akan membuka 

lapangan kerja baru,  

e. Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan dunia 

usaha,  

f. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memanfaatkan 

peluang yang ada bagi pengembangan KUKM di Lombok Barat. 

Hal ini karena adanya adanya jumlah Koperasi UKM yang cukup 

besar , 

g. Terbentuknya lembaga penjaminan kredit daerah kepada Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah, adanya lembaga pengelola dana 

bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akuntabel,  
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h. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan stakeholder, 

adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah 

terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah,  

i. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah,  

j. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha , 

Kecil dan Menengah,  

k. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya sumber-sumber 

pembiayaan kredit kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

Kekuatan dan peluang tersebut diatas merupakan modal dasar untuk 

mewujudkan koperasi berkualitas dan menumbuhkan wirausaha baru. 

 

2. Interaksi Kekuatan dengan Ancaman 

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki diatas secara maksimal, 

efektif dan efisien dapat menghadapi globalisasi perekonomian dunia 

seperti persaingan usaha yang semakin tajam, kurang 

profesionalismenya pengelola koperasi, kesadaran masyarakat untuk 

berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah 

yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik,  iklim usaha 

bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kurang 

kondusif, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern yang 

menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah. 

 

3. Interaksi Kelemahan dengan Peluang 

Dengan memahami kelemahan–kelemahan tersebut diatas maka 

diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah 

terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melalui 

Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan Lembaga Pengelola 

Dana Bergulir (LPDB) bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang 

akuntabel, adanya kemitraan antar pelaku usaha dengan stakeholder, 

adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, adanya kesempatan berusaha yang luas bagi 
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Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya potensi Sumber 

Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah. 

 

4. Interaksi Kelemahan dengan Ancaman. 

Kelemahan–kelemahan yang dapat menghambat pemberdayaan  

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat perlu 

diupayakan penanggulangannya, atau diminimalisir dalam rangka 

mencegah dan mengatasi ancaman yang muncul sehingga dampak dari 

ancaman tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap 

pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Lombok  Barat. 

 

3.6.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan 

1. Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah. 

2. Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti 

bangunan gedung kantor bagi pembina Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah serta bangunan fisik gedung dan gudang Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah sebagai sarana usaha.  

4. Adanya dukungan pembiayaan dari pusat (Kementerian Koperasi dan 

UKM RI) berupa dukungan perkuatan dan Bantuan Sosial yang meliputi 

fasilitas pembiayaan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan 

sarana penunjang usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

5. Adanya Anggaran APBD untuk memberdayakan Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,  
STRATEGI  DAN KEBIJAKAN  

 

 

4.1. V  i s i 

Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, 

dalam upaya memacu pemberdayaan Koperasi UMKM di Kabupaten Lombok 

Barat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat 

telah menetapkan visi yaitu : ”Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil Menengah 

menjadi lembaga ekonomi yang produktif, akuntabel, kompetitif dan 

demoktratis”. 

 

Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok 

Barat bertujuan mewujudkan koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan 

tangguh, produktif, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi dan berperan 

sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Diharapkan di Kabupaten 

Lombok Barat tumbuh dan berkembang koperasi dan usaha mikro kecil 

menengah yang tangguh dan berdaya saing yang mampu mengelola 

sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Sedangkan Visi 

Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 adalah: 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, 

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT, 

PATUH, PACU “ 

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi; 1). 

Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk 

mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, Inovatif dan Produktif), 2). Mewujudkan 

kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang 

terbaik (lobar berprestasi), 3). Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan 

budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (lobar tangguh dan 

berbudaya), 4). Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan 

memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (lobar lestari), 5). 

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap 
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perkembangan regional, nasional dan global (lobar sehat dan cerdas), 6). 

Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (lobar bermartabat). 

 

4.2. M  i s i 

Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah Visi, karena 

berfungsi menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai harapan 

yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. 

Misi juga merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan, sasaran yang ingin 

dicapai. Supaya tujuan dan sasaran dapat terwujud maka Misi harus dirumuskan 

dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten.  

 

Rumusan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok 

Barat adalah : 

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur Diskop UKM 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan serta profesionaisme 

pengawas, pengurus dan pengelola koperasi dan UKM 

 

Dengan memperhatikan peluang yang ada dan tantangan yang dihadapi  dalam 

pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok 

Barat, maka upaya pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu 

ditingkatkan agar mereka mampu meningkatkan akses pada sumber daya 

ekonomi dan berperan sebagai motor penggerak perekonomian di daerah 

maupun nasional.  

 

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih relatif rendah, namun masih 

terbuka berbagai peluang usaha baru bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah dan berkembangnya tuntutan 

masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang semakin berkeadilan dan 

transparan serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis 

berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar 

akan menciptakan lebih banyak peluang baru untuk pengembangan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah.  
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4.3. TUJUAN DAN SASARAN      

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Visi 

dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis merupakan sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. 

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, dijabarkan  lebih detail 

lagi pada pernyataan tujuan, sasaran dan kegiatan strategis yang akan dilakukan 

dalam rencana kerja tahunan. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk 

dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah : 

Misi I :  Meningkatkan kualitas SDM bagi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah 

  Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

  Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

  Indikator :  Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Misi II :  Meningkatkan kualitas kelembagaan serta profesionalisme pengawas, 

pengurus dan pengelola Koperasi dan UKM 

   Tujuan : Menjadikan gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi 

kerakyatan dalam kesejahteraan masyarakat 

   Sasaran : 1. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas, unggul, 

produktif dan mandiri 

       Indikator : Persentase koperasi sehat 

2. Meningkatnya daya saing koperasi 

 Indikator : Jumlah koperasi aktif 

3. Meningkatnya jumlah UKM dan wirausaha baru 

 Indikator : Jumlah UKM dan wirausaha baru 
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Tabel. 4.1. 

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD 

No. Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Target 
Tujuan 

Sasaran  Indikator  Satuan 
Kondisi Terget Kinerja Ssaran pada tahun ke- 

Awal 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Terwujudny
a tata kelola 
pemerintah
an yang 
baik pada 
Diskop 
UKM Kab. 
Lobar 

Nilai AKIP 
Diskop 
UKM 

B Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja Diskop 
UKM 

Nilai AKIP 
Diskop 
UKM “B” 

Nilai/ 
angka 

51 51 51 70 71 72 

2. Menjadikan 
gerakan 
koperasi 
sebagai 
pilar 
ekonomi 
kerakyatan 
dalam 
kesejahtera
an 
masyarakat 

Pertumbuh
an 
ekonomi 

50 Terwujudnya 
Koperasi dan 
UKM yang 
berkualitas, 
unggul, 
produktif dan 
mandiri 

Prosentas
e 
koperasi 
sehat 

% 36,5 38 37 38 38 38 

350 Meningkatnya 
daya saing 
koperasi 

Jumlah 
koperasi 
aktif 

Kopera
si 

280 282 293 294 300 305 

400 Meningkatnya 
jumlah 
UKM/WUB 

Jumlah 
UKM/WU
B 

UKM/ 
WUB 

12.034 
 

225 275 300 325 350 

  

 

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dijabarkan dalam 

bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pemberdayaan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 

Strategi : 

1. Membangun sumberdaya aparatur yang professional dan didukung dengan 

kelengkapan sarana dan prasarana 

2. Meningkatkan kualitas Koperasi 

3. Pengembangan kewirausahaan UKM menjadi unggul, dan kompetitif melalui 

efisiensi dan peningkatan niai tambah 

4. Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah dan mendorong 

terbentuknya wirausaha baru 

Kebijakan : 

1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur serta melengkapi 

bahan dan peralatan kerja yang memadai 

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi 

3. Meningkakan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, 

produktif dan berdaya saing 

4. Mendorong pengembangan UKM dalam berinovasi dan kreatifitas 
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Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2019 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

6. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah 

8. Program peningkatan kapasitas infrastruktur Koperasi dan UKM 

9. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

11. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
 

 

 

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 

 Untuk melaksanakan berbagai arah kebijakan dan strategi, serta dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran  Koperasi dan UKM  maka dicanangkan program.                    

       1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

- Penyediaan jasa surat menyurat 

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 

operasional 

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 

- Penyediaan jasa kebersihan kantor 

- Penyediaan alat tulis kantor 

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

- Penyediaan makanan dan minuman 

- Penyediaan peralatan rumah tangga 

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

- Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran 

- Penyediaan jasa administrasi kepegawaian dll 

 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

-  Pengadaan kendaraan dinas /operasional  

-  Pengadaan perlengkapan gedung/kantor  

-  Pengadaan komputer  

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
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 3.  Program peningkatan disiplin aparatur 

- Pengadaan mesin/kartu absensi 

- Koordinasi peningkatan disiplin pegawai 

  4.  Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

- Pendidikan dan pelatihan formal 

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

- Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 

- Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 

- Penyusunan profil/monografi 

- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

- Monitoring evaluasi dan pelaporan 

 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah. 

- Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

- Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 

- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 

- Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga 

kelestarian kawasan Koperasi dan UKM 

- Pelatihan peningkatan kualitas produk UKM   

 7. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

- Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah 

- Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

- Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan 

Koperasi 

- Pendataan Kelompok UMKM 

- Fasilitasi sarana dan prasarana UKM 
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 8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah. 

-  Sosia l isasi  dukungan inormasi penyediaan permodalan  

- Koordinasi  Pemanfaatan fasi l i tas pemerintah untuk UKM  

- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha 

Mikro Kecil 

- Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan 

industri menengah 

- Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

- Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP Koperasi 

- Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi 

- Pengembangan dan pengendalian lembaga keuangan mikro (LKM) 

- Kemitraan dan kerjasama KSP/USP 

- Bimtek pemberdayaan dan jaringan USP 

- Dukungan perkuatan usaha koperasi dan UMK 

 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 

- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 

- Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 

- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi 

- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis 

usaha koperasi 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

- Fasilitasi jasa bimbingan konsultasi/audisi 

- Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 

- Penataan kelembagaan KSP/USP Koperasi 

-  Pendataan/pembenahan Anggaran Dasar Koperasi 

 10. Program Peningkatan Kualitas SDM 

- Pelatihan akuntansi koperasi dan akuntansi Koperasi sistem 

- Komputerisasi bagi peengurus/pengelola koperasi 

- Pelatihan pengawasan dan pengawas Koperasi 

- Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola Koperasi 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU 
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  

 

 

Kinerja merupakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan output maupun 

outcome yang terukur sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun 

waktu tertentu. Untuk dapat mengukur hasil kerja diperlukan indikator dan parameter 

pada setiap sasaran yang akan dicapai sehingga antara indikator maupun parameter 

program/kegiatan merupakan satu link substantif yang mengukur capaian dari 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 

 

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat menetapkan indikator kinerja utama 

dinas sebagai berikut : 

Tabel 6.1  Indikator Kinerja Utama Dinas 
  

Tujuan Sasaran Indikator Parameter 

Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan yang 
baik pada Diskop 
UKM Kab. Lombok 
Barat 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja Diskop 

UKM Kab. Lombok 

Barat 

Nilai AKIP 

Diskop UKM 

“B” 

Membangun 
sumberdaya 
aparatur yang 
professional 
yang disukung 
dengan 
kelengkapan 
sarana dan 
prasarana 

Menjadikan 

gerakan koperasi 

sebagai pilar 

ekonomi 

kerakyatan dalam 

kesejahteraan 

masyarakat 

Terwujudnya 

Koperasi dan UKM 

yang berkualitas, 

unggul, produktif dan 

mandiri 

Persentase 
koperasi sehat  

Meningkatkan 
kualitas koperasi 

Meningkatnya daya 

saing koperasi 

Jumlah koperasi 
aktif 

Meningkatkan peran 
serta koperasi 
sebagai pelaku 
ekonomi yang 
tangguh, produktif dan 
berdaya saing 

Meningkatnya 

jumlah UKM/WUB 

Jumlah 
UKM/WUB 

Fasilitasi 
pengembangan UKM 
dan mendorong 
terbentuknya WUB 
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Sedangkan target indikator sasaran strategis sebagaimana tabel berikut : 
 
Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja  

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Kondisi 

Awal 
Target Capaian Indikator Kinerja 

Ket. 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja Diskop 
UKM 

Nilai AKIP 
Diskop UKM 
“B” 

Nilai/ 
angka 

51 51 51 70 71 72  

2. Terwujudnya 
Koperasi dan 
UKM yang 
berkualitas, 
unggul, 
produktif dan 
mandiri 

Prosentase 
koperasi 
sehat 

% 36,5 38 37 38 38 38  

3 Meningkatnya 
daya saing 
koperasi 

Jumlah 
koperasi 
aktif 

Kope 
rasi 

280 282 293 294 300 305  

4 Meningkatnya 
jumlah 
UKM/WUB 

Jumlah 
UKM/WUB 

UKM/ 
WUB 

12.034 
 

225 275 300 325 350  

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja 

Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 dapat diuraikan 

berikut: 

1. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis dan evaluasi target 

Rapat teknis dilaksanakan antar bidang tugas yang dilanjutkan dengn evaluasi 

progres pekerjaan/kegiatan sebagai pijakan untuk pengambilan kebijakan tindak 

lanjut.  

2. Penyusunan rencana kerja setiap kegiatan 

Setiap kegiatan dibuatkan dokumen rencana kerja dalam satu tahun yang akan 

digunakan sebagai kerangka acuan dalam pengendalaian pelaksanaan kegiatan. 

Didalam lingkup fungsi tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 4 

(empat) bidang tugas dan sekretariat sehingga terdapat dokumen yang berisikan 

beberapa rencana kegiatan tergantung pada jumlah kegiatan yang terdapat pada 

masing-masing bidang. 

3. Penyusunan laporan hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi kegiatan sebanyak 18 

(delapan belas) dokumen terdiri dari 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen 

laporan triwulan dan 2 dokumen laporan akhir tahun. 

4. Bidang teknis mengambil peran pada masing-masing sasaran strategis yang 

kemudian diselaraskan dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.  
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BAB VII 
P E N U T U P 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat pada Periode Tahun 2014-2019 yang 

dilaksanakan sebagai acuan dasar. Hal ini merupakan Program dasar Pembangunan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sedang Pengembangannya diserahkan kepada 

Prakarsa masyarakat yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan Sosial Politik 

Masyarakat. Dengan demikian, Rencana Stratejik Pembangunan koperasi Usaha  Kecil 

dan Menengah bersifat fleksibel dan dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, 

sepanjang proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan 

secara efektif dan efesien.  

Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah yang didukung oleh stakeholder. Untuk itu Pemerintah Daerah 

perlu memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses 

pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka diperlukan mekanisme 

koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan 

terintegrasi. 

 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat 

dituntut secara proaktif meningkatkan peran Koordinasi dengan Instansi Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil  dan Menengah.  

Dengan demikian diharapkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat 

berkembang sesuai dengan potensi sumber daya dan kondisi yang ada dalam 

mewujudkan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat.     
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