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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat 

menyusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 - 2023. 

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara Lima Tahunan ini berpijak pada hasil Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2019 -2023. 

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara ini didukung sumber dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Pemerintahan Sumatera Utara. Rancangan Perubahan Rencana 

Strategis ini memuat target, tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang 

ditetapkan. 

Adanya Rancangan Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat 

dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti 

memiliki kompetensi dan rasa kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Demikian, semoga Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Utara ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran 

tugas dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Sumatera Utara. 

 

Medan,   Mei 2021  

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

 

 

Ir. SUHERMAN, M.Si 

PEMBINA TK. I                             

NIP. 19650508 199303 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Proses penyusunan Perubahan Renstra OPD ini disusun berdasarkan Peraturan Permendagri 

No.  90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2019-2023, sebagai dampak pandemi Covid-19 dimana terjadi perubahan Program 

dan kegiatan, sasaran maupun tujuan serta target indikator kinerja sesuai dengan visi misi 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, disebutkan bahwa ‘’Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap 

tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah’’. Oleh karena itu, Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara melakukan Perubahan Rencana 

Strategis. 

Adanya perubahan Renstra ini maka diharapkan terjadi keselarasan antara, Renstra OPD 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 

dan diharapkan dapat mengacu serta sinergi dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 

RI baik sasaran, indikator kinerja dan target-target yang akan dicapai sehingga program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Utara dapat mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam 

RPJMD (perubahan). 

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Usaha Kecil 

Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 mengacu pada Rencana Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023 (Perubahan) atau 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Yang saat ini dihadapkan dengan wabah Virus Covid-

19 hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam 

pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2022 dan 2023. 

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Utara ini menjelaskan arah kebijakan  termasuk program dan kegiatan dalam upaya  
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peningkatan  kualitas  dan pembinaan dan pemberdayaan KUKM dan di Sumatera Utara dimasa 

pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini, selain itu Renstra perubahan ini akan menjadi pedoman 

dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan 2023. 

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan Rencana Pembangunan daerah 

dan rencana Perangkat Daerah pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) : terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah; dan (b) Renja Perangkat 

Daerah, sedangkan dalam pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD 

dan bersifat indikatif.  

Proses penyusunan Review Renstra ini juga memperhatikan pada pasal 16 ayat (2) 

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 

11 ayat (3) disusun dengan tahapan : 

a. persiapan penyusunan; 

b. penyusunan rancangan awal; 

c. verifikasi awal Rancangan Perubahan Renstra; 

d. verifikasi akhir; 

e. perumusan rancangan akhir ;dan 

f. penetapan 

Penyusunan perubahan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) 

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada 

pasal 60 ayat (2) disebutkan ”Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ”untuk 

memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57”. 

Dibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1.1 : 

Gambar 1.1 

Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renstra OPD dengan  

Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

 

 

Sumber: UU 17/2003, UU 25/2004, PP 8/2008, Peremendagri No 86 Tahun 2017, 

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 
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Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.  

Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan 

pendekatan : 

a. Teknokratik; 

b. Partisipatif; 

c. Politis; dan 

d. Atas-bawah dan bawah-atas 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri No 

86 Tahun 2017, menyatakan bahwa, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Utara sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh 

dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam 

penyusunannya, harus memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 

2005-2025, dan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI serta berbagai dokumen 

perencanaan lainnya yang relevan. Pelaksanaan RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana 

Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara (RENJA-OPD) sebagai suatu dokumen 

perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas 

program dan kegiatan dari Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. 

RENSTRA, RPJMD dan RTR memiliki keterkaitan yang sangat erat. Undang-undang No 

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 19 menjelaskan bahwa penyusunan RTRW 

harus mengacu pada RPJPN dan RPJP dan RTRW menjadi acuan dalam menyusun RPJP dan 

RPJMD, sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 20 ayat 2. Dalam dokumen Rencana Tata 

Ruang telah diberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial. Keterkaitan antar dokumen 

perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang, dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.2. 

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Penganggaran Pembangunan  

dengan Dokumen Rencana Tata Ruang 

 

Adapun keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen RKPD, dengan Renja 

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya 

dengan proses penyusunan RAPBD. Hal ini mengacu pada : 

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait; 

2. Kebijakan pemerintah yang terkait; 

3. Dokumen-dokumen : 

a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan 

 RPJMD provinsi; 

b. RPJMD kota, RTRW kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk 

penyusunan RPJMD kabupaten/kota; 

c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu; 

4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

mengacu kepada  peraturan-peraturan sebagai landasan hukum: 

1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Perkoperasian; 

2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Undang -  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil 
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dan Menengah (UMKM). 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

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

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

13.   Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan    Koperasi, 

Usaha kecil dan menengah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumater Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara; 

15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, 

Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Provinsi Sumatera Utara; 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; 

17.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1.  Maksud  

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 ini sebagai berikut :  

a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman atau 

acuan didalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk 2022 sampai dengan 

tahun 2023;  

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan program serta kegiatan 

prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara 

dalam jangka menengah; 

c. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pembangunan Koperasi dan UKM 

dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan Koperasi dan UKM. 

1.3.2. Tujuan  

Tujuan perubahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi,  Usaha Kecil, 

dan Menengah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :  

a. Menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi 

Sumatera Utara untuk tahun 2022 dan 2023; 

b. Menjamin tercapainya penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara secara 

efektif dan efisien;  

c. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis 

hasil/kinerja;  

d. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi 

Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi, 

sehingga terbangun suatu sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan 

dan akuntabel; 

e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan di bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Adapun   sistematika  penulisan perubahan rencana strategis  (Renstra) Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 
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BAB I         PENDAHULUAN  

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

 1.3 Maksud dan Tujuan  

 1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD 

 2.2 Sumber Daya OPD 

 2.3 Kinerja Pelayanan OPD 

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan  

  Pelayanan OPD 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

  3.1        Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan  Fungsi 

Pelayanan OPD 

   3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil 

Gubernur Terpilih 

   3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta 

Kab/Kota 

   3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

   3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN  DAN SASARAN 

 4.1 Tujuan dan sasaranJangka Menengah OPD 

 4.2 Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategi  Daerah  

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan  OPD 

 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan dan Kegiatan Startegi 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok  

              Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 



8 
 

 7.1 Indikator Kinerja OPD 

 7.2 Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan dan Kegiatan 

Strategis Daerah 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dibentuk 

dengan tujuan untuk membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), 

dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara memiliki 

peran yang strategis dalam peningkatan dan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.  

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, disebutkan 

bahwa Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang 

merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, 

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

melaksanakan tugas melaksanakan  urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang 

pengawasan dan pemeriksaan, bidang pemberdayaan usaha kecil yang menjadi 

kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 

tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 

FUNGSIONAL 
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a. Penyelenggaraan perumusan Kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, 

penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, 

pemberdayaan perlindunagn koperasi, pemberdayaan usahamenengah, usaha 

kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan 

tugasnya. 

b. Penyelenggaraan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian 

kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan 

perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha 

mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

c. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pemeriksaan dan 

pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemberdayaan perlindungan 

koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha ecil dan usaha mikro, 

pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan 

koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan  pelatihan perkoperasian, 

pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha 

kecil dan usah mikro, pengembanagan usaha kecil dan usaha mikro sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 

1) menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan 

koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;  

2) menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan 

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah 

keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;  

3) menyelenggarakan penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah 

keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;  

4) menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi 

yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota; 

5) menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang 

keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;  

6) menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui 

pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan 

dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 
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7) menyelenggarakan pengembangan usaha kecil menjadi usaha 

menengah;  

8) menyelenggarakan layanan konsultasi bisnis, pendampingan atau 

mentor bisnis, promosi dan pameran, workshop bisnis, dan networking; 

9) menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;  

10) menyelenggarakan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan 

program dan anggaran serta ketatausahaan 

11) menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai di 

lingkungan Dinas; 

12)  menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah; 

13)  menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program 

kegiatan Dinas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

14)  menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria 

dalam penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah;  

15) menyelenggarakan pengkajian atas urusan koperasi, usaha kecil dan 

menengah; p. menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang 

koperasi, usaha kecil dan menengah;  

16)  menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang 

koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan perundang – 

undangan;  

17) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan 

ketatausahaan/administrasi di lingkungan Dinas;  

18) menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan koperasi, 

usaha kecil dan menengah; 

19)  menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit 

Pelaksana Teknis; 

20)  menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota 

dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah 

lintas Kabupaten/Kota;  

21) menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, 

lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan koperasi, usaha 

kecil dan menengah;  

22)  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang 

tugas dan fungsinya;  

23)  menyelenggarakan pemberian saran masukan yang perlu kepada 

Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

24)  menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, 
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sesuai standar yang ditetapkan. 

 

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 

Dinas dibantu oleh: 

1. Sekretariat, dibantu oleh : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik 

 

2. Kepala Bidang Kelembagaan, dibantu oleh : 

a. Seksi Kelembagaan 

b. Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan, dan Data 

c. Seksi Pengelolaan Data 

 

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh : 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 

b. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan 

koperasi 

 

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh : 

a. Seksi Penilaian kesehatan koperasi 

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan usaha Koperasi 

c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi 

 

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil 

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha 

Kecil 

c. Seksi Peningkatan Kewirausahaan 

 

6. UPT Pelatihan Koperasi dan UKM 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Pelatihan dan Pengajaran 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi 

 

7. UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu 

a. Sub Bagian Tata Usaha 
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b. Seksi Pameran dan promosi 

c. Seksi Pelayanan Usaha 

 

8. Jabatan Fungsional 

 

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan 

administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera 

Utara dan menyelenggarakan fungsi : 

1) penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di 

lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi; 

2) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi; 

3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Daerah Provinsi; 

4) penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi. 

5) penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap 

penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar 

Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, 

norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan 

kesekretariatan; 

6) penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian 

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi 

jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja 

organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan;  

7) penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajiankajian dan studi 

ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam 

penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian sistem 

teknologi informasi dalam penanganan urusan kesekretariatan; 

8) penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan 

fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian 

Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan;  

9) penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana 



15 
 

Strategis) dan rencana kerja tahunan (Renja), serta koordinasi 

penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan 

sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat 

Provinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan;  

10) penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan bidangbidang Dinas dan 

Unit Pelaksana Teknis; 

11) penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, 

sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan yang perlu 

kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;  

12) penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang 

ditetapkan; 

 

Sekretaris mempunyai uraian tugas : 

1) menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;  

2) menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan 

rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum;  

3) menyelenggarakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian 

dan penatalaksanaan;  

4) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, 

kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;  

5) menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, 

peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas;  

6) menyelenggarakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan 

kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas;  

7) menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, 

dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan 

perpustakaan;  

8) menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi 

publik dan keprotokolan;  

9) menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum, pengaturan keamanan 

dan kenyamanan kantor;  

10) menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian;  

11) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan 

fungsional;  

12) menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan 

perbendaharaan; 

13) menyelenggarakan pengelolaan akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan 
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tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan; 

14) menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan 

dan aset dinas;  

15) menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran 

dan pelaporan dinas;  

16) menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian 

administrasi anggaran belanja; menyelenggarakan pengkajian, 

pemetaan dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas 

serta melaksanakan penghitungan belanja kesehatan dari seluruh 

sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat 

Provinsi;  

17) menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, 

Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;  

18) menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program 

Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;  

19) menyelenggarakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan 

jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;  

20) menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan 

evaluasi kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana 

Teknis;  

21) menyelenggarakan koordinasi penyusunan program, anggaran, 

penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan 

Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi;  

22) menyelenggarakan pemantauan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK);  

23)  menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur rapat-

rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan. 

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:  

 

1) melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi 

administrasi hukum, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum 

perkantoran dan rumah tangga dinas, pengelolaan aset dan pengelolaan 

barang milik negara tingkat Provinsi;  

2) melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan 
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peraturan perundang-undangan;  

3) melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian 

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi 

staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja 

sub bagiannya;  

4) melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan, pembinaan, 

koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tatalaksana 

organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi 

serta penjabaran rinciannya serta sinkronisasi dan harmonisasi antar unit 

organisasi dinas;  

5) melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi 

ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam 

penanganan urusan sub bagiannya;  

6) melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam 

penanganan urusan sub bagiannya; 

7) melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan 

fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian 

Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;  

8) melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah, tahunan, 

koordinasi penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan 

perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi 

dalam penanganan urusan sub bagiannya;  

9) melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan 

penatalaksanaan;  

10) melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi 

peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;  

11) melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pengaturan keamanan, 

kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas;  

12) melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bagiannya;  

13) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian 

dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan 

dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja 

lainnya;  

14) melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, serta 

pemetaan tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai;  

15) melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan 

gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian 

penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar, pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;  
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16) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan 

karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;  

17)  melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai dan jabatan di lingkungan dinas; melaksanakan koordinasi dan 

pembinaan jabatan fungsional, penyusunan mekanisme standar 

koordinasi dan tata hubungan kerja pejabat fungsional dan pejabat 

struktural;  

18)  melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian aset/ 

perlengkapan/inventaris dinas dan unit pelaksana teknis;  

19) melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi 

kondisi aset dinas dan unit pelaksana teknis;  

20) melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme standar 

tertib administrasi penggunaan kenderaan dinas;  

21) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;  

22) melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, 

pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;  

23) melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat, penyiapan 

upacara dan acara-acara protokoler lainnya;  

24) melaksanakan pengelolaan pelayanan umum, dan pendokumentasian 

surat-surat;  

25) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

rumah tangga dinas. 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:  

 

1) melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi 

administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, 

verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan tingkat 

Provinsi;  

2) melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundangundangan;  

3) melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian 

penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, 

standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub 

bagiannya;  

4) melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah 

manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam 
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penanganan urusan sub bagiannya;  

5) melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi keuangan dan 

pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya;  

6) melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi 

peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan 

urusan sub bagiannya;  

7) melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana 

tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, 

informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap 

perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;  

8) melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi 

anggaran belanja;  

9) melaksanakan verifikasi keuangan;  

10) melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;  

11)  melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;  

12) melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;  

13) melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;  

14)  melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis 

administrasi keuangan;  

15)  melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan 

lainnya;  

16) melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;  

17) melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan 

pertanggung jawaban keuangan;  

18) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan 

administrasi keuangan;  

19)  melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;  

20)  melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;  

21) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan kebijakan;  

22)  melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

23) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya;  

24) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya;  

25) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
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Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai 

uraian tugas:  

 

1) melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi 

perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, 

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan koperasi dan UKM yang 

mendukung perumusan kebijakan Provinsi, pengelolaan survei koperasi dan 

UKM, pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 

peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dan Informasi Publik dan 

hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan sosialisasi 

tingkat Provinsi;  

2) melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

3) melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam 

penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, tatalaksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), 

kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan 

lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;  

4) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan riset, penelitian, survey dan 

studi ilmiah yang disusun, dirancang Sub Bagian/Sekretariat, Seksi/Bidang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengembangannya;  

5) melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka 

menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;  

6) melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana 

tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, 

informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap 

perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;  

7) melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi 

peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota terkait dengan 

penanganan urusan sub bagiannya;  

8)  melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi yang 

berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam bentuk 

perpustakaan dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi 

pengelolaannya;  

9) melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan dan informasi publik;  

10) melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian 
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penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, 

standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub 

bagiannya;  

11) melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah 

manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan 

sub bagiannya;  

12) melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam 

penanganan urusan sub bagiannya;  

13) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-

Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;  

14) melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program Bidang, 

Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;  

 melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi 

kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis: 

15) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya;  

16) melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya;  

17) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

 

3. Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

dibidang kelembagaan koperasi yang meliputi, perumusan, koordinasi, 

perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis 

bidang kelembagaan koperasi. 

Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :  

1) penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;  

2) penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam yang akurat;  

3) penyelenggaraan koordinasi dan verfikasi dokumen izin usaha simpan 

pinjam untuk koperasi;  

4) penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan 

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; 

5) penyelenggaraan koordinasi atas pembentukan koperasi, perubahan 

anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi; 

6) penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan dalam 

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 
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dan  

7) penyelenggaraan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan koperasi. 

 

Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai uraian tugas:  

1) menyelenggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;  

2) menyelenggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;  

3) menyelenggarakan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk 

koperasi; menyelenggarakan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor 

cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;  

4) menyelenggarakan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar 

koperasi dan pembubaran koperasi;  

5) menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan 

laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;  

6) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan koperasi;  

7) menyelenggarakan legalisasi fotokopi dokumen koperasi;  

8) menyelenggarakan penyusunan dan penandatanganan susunan 

pengurus dan pengawas koperasi dalam 1 (satu) periodik;  

9) menyelenggarakan kegiatan hari koperasi;  

10) menyelenggarakan dan menganalisis usulan koperasi berprestasi 

Provinsi dan nasional;  

11) menyelenggarakan dan menganalisis proses pengusulan Penghargaan 

Bakti Koperasi dan Satyalancana Wira Karya dan Pembangunan; 

12) menyelenggarakan pelaksanakan tugas yang diberikan atasan; 

 

Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan dan menganalisa berkas pembentukan koperasi dan 

perubahan anggaran dasar koperasi;  

2) melaksanakan dan menganalisis berkas pembubaran koperasi; 

3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan 

tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;  

4)  melaksanakan dan menganalisis berkas pembukaan Kantor Cabang;  

5) melaksanakan dan menganalisis berkas penerbitan Ijin Simpan Pinjam; 

6) melaksanakan sosialisasi Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); 

7) melaksanakan sosialisasi koperasi menjadi skala besar; 

8) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pembentukan koperasi;  

9) melaksanakan pelaksanaan tugas yang diberikan Atasan.  



23 
 

 

Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data mempunyai uraian 

tugas :  

1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan koperasi;  

2) melaksanakan dan menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;  

3)  melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan perkoperasian bagi 

aparatur dan gerakan koperasi;  

4) melaksanakan revitalisasi koperasi tidak aktif binaan Provinsi; . 

5) melaksanakan dan menganalisis usulan koperasi berprestasi Provinsi 

dan Nasional;  

6) melaksanakan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan.  

 

Kepala Seksi Pengelolaan Data mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan perencanaan pengelolaan data koperasi dan usaha kecil;  

2) melaksanakan bimbingan teknis bagi pengolah Online Data System 

(ODS);  

3) melaksanakan update data keragaan koperasi dan usaha kecil;  

4)  melaksanakan penyusunan laporan keragaan koperasi dan usaha kecil; 

5) melaksanakan sosialisasi dan memproses penerbitan Nomor Induk 

Koperasi dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi;  

6) melaksanakan identifikasi kondisi koperasi dan usaha kecil;  

7) melaksanakan analisis dan memproses pengusulan Penghargaan Bakti 

Koperasi dan Satyalencana Wira Karya dan Pembangunan;  

8) melaksanakan tugas yang diberikan atasan. 

 

 

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pemberdayaan koperasi yang meliputi perumusan, 

koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan 

fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan 

koperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi.  

Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :  

1) penyelenggaraan pemberdayaan koperasi;  

2) penyelenggaraan koordinasi perluasan akses 

pembiayaan/permodalan bagi koperasi;  

3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan 
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teknis anggota koperasi;  

4) penyelenggaraan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan 

usaha lainnya;  

5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi 

perangkat organisasi koperasi;  

6) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan perlindungan koperasi.  

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut :  

1) menyelenggarakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 

2) menyelenggarakan dan mengoordinir perluasan akses 

pembiayaan/permodalan bagi koperasi;  

3) menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota 

koperasi;  

4) menyelenggarakan dan mengoordinasikan kemitraan antar koperasi 

dan badan usaha lainnya;  

5) menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi 

perangkat organisasi koperasi;  

6) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

perlindungan koperasi.  

7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Jaringan 

Usaha Koperasi (JUK) ;  

8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan 

infrastruktur Koperasi;  

9) menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan; 

 

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai uraian tugas:  

1) melaksanakan pemberdayaan koperasi;  

2) melaksanakan penyusunan konsep kemitraan antara koperasi dan 

badan usaha lainnya;  

3) melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di 

dalam dan luar negeri;  

4)  melaksanakan kerjasama Koperasi Pertanian dan Non Pertanian;  

5) melaksanakan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 

6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.  

 

  



25 
 

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 

mempunyai uraian tugas : 

1) melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;  

2) melaksanakan pedidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi 

koperasi;  

3) melaksanakan penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan 

latihan bagi perangkat organisasi koperasi;  

4)  melaksanakan penyusunan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas 

SDM Koperasi;  

5) melaksanakan pengembangan Koperasi Sistem Pola Ekonomi 

Syariah;  

6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.  

 

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 

mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi 

koperasi;  

2) melaksanakan perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi;  

3) melaksanakan penyusunan kegiatan Seksi Pengembangan, 

Penguatan dan Perlindungan Koperasi;  

4)  melaksanakan kerjasama antar Koperasi dan lembaga lainnya;  

5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. 

5. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang meliputi 

perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan 

pelaksanaan fungsi teknis bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi 

konvensional dan syariah. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

menyelenggarakan fungsi:  

1) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang 

wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota; 

2) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya 

lintas daerah Kabupaten/Kota; 

3) penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan penilaian kesehatan 

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, konvensional dan 

syariah;  

4) penyelenggaraan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang 

sehat melalui penilaian koperasi;  
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5) penyelenggaraan koordinasi dan penyediaan data kesehatan 

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;  

6) penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga donor dan penerapan 

peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.  

 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai uraian tugas :  

1) menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang 

wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota; 

2)  menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya 

lintas daerah Kabupaten/Kota atau diminta Kabupaten/Kota;  

3) menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam yang diminta Kabupaten/Kota;  

4) menyelenggarakan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam menyelenggarakan upaya 

penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian 

koperasi;  

5) menyelenggarakan penyediaan data kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam;  

6) menyelenggarakan penerapan peraturan perundang-undangan dan 

sanksi bagi koperasi;  

7) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengawasan 

dan pemeriksaan;  

8) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan 

dan pemeriksaan yang meliputi pengelolaan data dan informasi, 

pengembangan dan penguatan koperasi dan usaha kecil menengah 

serta evaluasi dan pengendalian;  

9) menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan dan pemeriksaan 

koperasi dan usaha kecil menengah;  

10)  menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan 

koperasi dan usaha kecil menengah;  

11) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi 

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas 

di Kabupaten/Kota;  

12) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang 

pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan usaha kecil menengah;  

13)  menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

14) menyelenggarakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan 
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Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai uraian tugas :  

 

1) melaksanakan dan merencanakan upaya penciptaan iklim usaha 

yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;  

2) melaksanakan analisa data penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam;  

3) melaksanakan penyusunan data kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam;  

4) melaksanakan penyusunan program kegiatan seksi penilaian 

kesehatan koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

5) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan naskah dinas 

yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;  

6) melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan seksi penilaian 

kesehatan koperasi;  

7) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas dan 

tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;  

8) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;  

9) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.  

 

Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha mempunyai uraian tugas 

1) melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan 

usaha Koperasi;  

2) melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam;  

3) melaksanakan penyusunan program kegiatan seksi pemeriksaan 

kelembagaan dan usaha koperasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

4) melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi 

pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran 

pelaksanan tugas;  

5) melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan Seksi 

Pemeriksaaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;  

6) melaksanakan bimbingan dan menghadiri Rapat Anggota;  
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7) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tugas 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;  

8) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;  

9) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 

 

Kepala Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan dan menganalisis penerapan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

2) melaksanakan dan menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;  

3) melaksanakan penyusunan dan merekap temuan hasil kegiatan 

sebagai bahan penyusun laporan;  

4) melaksanakan kajian dan analisa terhadap dugaan/laporan kasus 

koperasi serta menyiapkan konsep bahan/data pengambilan kebijakan 

penyelesaian masalah koperasi;  

5) melaksanakan penerimaan pengaduan dan melaksanakan 

pengendalian atas fungsi, peran dan prinsip koperasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

6) melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan Seksi 

Penerapan Peraturan dan Sanksi;  

7) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tugas 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

8) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 

baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas dan untuk menghindari penyimpangan;  

9) melaksanakan koordinasi dengan lembaga donor dan kelembagaan 

lainnya dalam kepatuhan pengawasan koperasi; 

10)  melaksanakan telaah analisis untuk verifikasi dana hibah, dana 

tanggung jawab sosial perusahaan dan dana bergulir bersumber dari 

swasta dan pemerintah;  

11)  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan 

 

 

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pemberdayaan usaha kecil yang meliputi perumusan, 
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koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan 

fasilitasi usaha, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil 

serta peningkatan kewirausahaan. 

Bidang Usaha Pemberdayaan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi :  

1) penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan teknis dalam 

pemberdayaan usaha kecil;  

2) penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha 

kecil;  

3) penyelenggaraan koordinasi pendataan Izin Usaha Mikro Kecil 

(IUMK);  

4) penyelenggaraan koordinasi pengembangan usaha kecil dengan 

orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; 

5) penyelenggaraan koordinasi pengembangan kewirausahaan; 

6) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan 

penyebaran informasi pemasaran produk usaha kecil;  

7) penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dukungan pembiayaan, sarana 

prasarana usaha bagi pemberdayaan usaha kecil, informasi, 

kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha;  

8) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;  

 

Kepala Bidang Usaha Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai uraian tugas :  

1) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis dalam 

pemberdayaan usaha kecil;  

2)  menyelenggarakan dan mengoordinasikan pemberdayaan dan 

perlindungan usaha kecil;  

3) menyelenggarakan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK); 

4) menyelenggarakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi 

peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;  

5) menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan; 

6) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan 

penyebaran informasi pemasaran produk usaha kecil;  

7) menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dukungan pembiayaan, sarana 

prasarana usaha bagi pemberdayaan usaha kecil, informasi, 

kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha;  

8) menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;  

9) menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai 

bidang tugas dan fungsinya;  
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10)  menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas 

11)  menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas 

 

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan 

pemberdayaan usaha kecil dalam penumbuhan iklim usaha bagi 

usaha kecil yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata 

cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, 

prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha;  

2) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya 

manusia dan teknologi; 

3) melaksanakan dan menganalisa data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);  

4) melaksanakan penyusunan bahan untuk dukungan akses 

penjaminan dalam bentuk pembiayaan bagi usaha kecil yang 

meliputi kredit perbankan, Penjaminan Lembaga bukan Bank, Modal 

Ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Hibah dan Jenis Pembiayaan lain;  

5) melaksanakan penyiapan fasilitasi sarana dan prasarana usaha bagi 

peningkatan produktivitas usaha kecil;  

6) melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

7) melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat kepada bawahan;  

8) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan 

realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program 

berikutnya;  

9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil kepada Kepala Bidang;  

10)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;  

 

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil 

mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan penyusunan bahan untuk pelaksanaan kemitraan 

antara usaha kecil, menengah dan industri besar serta sektor 

ekonomi lainnya, kerjasama pengembangan industri melalui pola 

kemitraan usaha;  
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2) melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan 

usaha kecil;  

3)  melaksanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi 

peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;  

4) melaksanakan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan 

produksi, mutu, desain dan pengunaan teknologi tepat guna, 

diversifikasi usaha.  

5)  melaksanakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui 

pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, legalitas dan 

sertifikasi bagi usaha kecil sentra penguatan kelembagaan dan 

koordinasi dengan para pemangku kepentingan;  

6) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;  

7) melaksanakan fasilitasi perlindungan usaha kecil guna memberikan 

kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat; 

8) melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;  

9) melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat kepada bawahan;  

10)  melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan 

realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program 

berikutnya;  

11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil kepada Kepala Bidang;  

12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

 

Kepala Seksi Peningkatan Kewirausahaan mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, 

standarisasi, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan 

kewirausahaan;  

2) melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka koordinasi dan 

fasilitasi peningkatan kreativitas dan inovasi kewirausahaan usaha 

kecil;  

3) melaksanakan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka 

pengembangan inovasi dan kreativitas kewirausahaan pemuda 

dan masyarakat;  

4) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi, supervisi kegiatan 

pengembangan kewirausahaan usaha kecil;  

5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 
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dalam peningkatan kewirausahaan;  

6)  melaksanakan pengembangan inkubator bisnis sebagai wadah 

peningkatan kewirausahaan usaha kecil;  

7) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan 

realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program 

berikutnya.  

8) melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat kepada bawahan;  

9) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan 

realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program 

berikutnya;  

10)  melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil kepada Kepala Bidang;  

11)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

7. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan koperasi, usaha mikro, 

kecil dan menengah yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan dan 

pengembangan kebijakan dan pelaksanaan tata usaha, pelatihan dan 

pengajaran serta monitoring dan evaluasi.  

     Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan 

fungsi :  

1) penyelenggaraan pelatihan, dengan Kabupaten/Kota dan 

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

serta dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi, Gerakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga 

Pelatihan Dalam dan Luar Negeri, sesuai ketentuan dan standar 

yang diterapkan;  

2) penyelenggaraan, pengoordinasian dan kerjasama dengan 

berbagai pihak dalam rangka memperoleh dan mendapatkan 

tenaga pengajar yang bermutu sesuai ketentuan yang ditetapkan; 

3) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penatausahaan 

pada Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

4) penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pelatihan koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah sesuai standar yang ditetapkan;  



33 
 

5) penyelenggaraan fasilitasi pengajaran dalam bidang 

perkoperasian;  

6) penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, 

norma dan kriteria pelatihan koperasi, usaha mikro kecil dan 

menengah serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

7) penyelenggaraan konsultasi dengan Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM, lembaga lain dan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan 

usaha mikro kecil dan menengah;  

8) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha 

mikro, kecil dan menengah sesuai standar yang ditetapkan;  

9) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan atas pelatihan 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah. 

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai 

uraian tugas : 

1) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada 

pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;  

2) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

bahan/data terkait ketatausahaan, pelatihan dan pengajaran, 

monitoring dan evaluasi;  

3) menyelenggarakan penyusunan dan perumusan standar, norma 

dan kriteria dalam pelaksanaan pelatihan, tenaga pelatih, 

kurikulum dan pengajaran, silabus dan kerjasama pelatihan, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:  

4) menyelenggarakan, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai 

pihak dalam rangka memperoleh dan mendapatkan tenaga 

pengajar yang bermutu sesuai ketentuan yang ditetapkan;  

5) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penatausahaan 

pada unit pelaksana teknis sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

6) menyelenggarakan pelayanan dalam bidang penyelenggaraan 

pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai 

standar yang ditetapkan;  

7)  menyelenggarakan fasilitasi pengajaran dalam bidang 

perkoperasian; 

8) menyelenggarakan konsultasi, asistensi ke Kementerian Negara 
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Koperasi dan UKM, lembaga lain dan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah;  

9) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, 

usaha mikro kecil dan menengah sesuai standar yang ditetapkan;  

10) menyelenggarakan pengembangan metode, teknik dan materi 

pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien sesuai dengan 

program kegiatan;  

11)  menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan jenis 

pelatihan serta pengembangan kurikulum dari setiap jenis 

pelatihan;  

12) menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, 

pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan/peralatan kantor;  

13)  menyelenggarakan urusan pengelolaan dan administrasi 

keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

14) menyelenggarakan pengelolaan urusan perpustakaan, 

publikasi/dokumentasi, informasi pendidikan, pelatihan 

perkoperasian, serta usaha mikro kecil dan menengah;  

15) menyelenggarakan pengkoordinasian laporan, evaluasi, 

monitoring atas kegiatan balai latihan  

16) menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

17)  menyelenggarakan pemberikan masukan kepada Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya;  

18)  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) melaksanakan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

3) melaksanakan bimbingan kepada bawahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk 

mencapai profesionalisme;  

4) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas 
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dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;  

5) melaksanakan pengumpulan dan mengelola data/bahan dalam 

bidang penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan agar dapat dimanfaatkan sebagai database;  

6) melaksanakan penyusunan formasi perkembangan pegawai 

berdasarkan kebutuhan unit pelaksana teknis sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas dan 

efisiensi kinerja;  

7) melaksanakan pelayanan persuratan internal dan eksternal 

kantor;  

8) melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, 

gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai dan pensiun, 

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;  

9) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga unit pelaksana 

teknis, pengadaan, perawatan, penginventarisasian, kebersihan, 

keamanan, kenyamanan dan penataan kantor sesuai ketentuan 

peraturan perundang – undangan;  

10)  melaksanakan persiapan dan fasilitasi rapat -rapat internal dan 

eksternal kantor;  

11)  melaksanakan evaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Kerja Sub Bagian 

Tata Usaha untuk peningkatan kinerja; 

12) melaksanakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai tugas 

dan fungsi serta Rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya;  

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan baik lisan maupun tertulis. 

 

 Kepala Seksi Pelatihan dan Pengajaran mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan kegiatan Seksi Pelatihan dan Pengajaran 

berdasarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) melaksanakan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

3) melaksanakan bimbingan kepada bawahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk 

mencapai profesionalisme;  
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4) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas 

dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;  

5) melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma 

dan kriteria penyelenggaraan pelatihan dan tenaga pengajar;  

6) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan jenis pendidikan 

dan pelatihan, sesuai standar yang ditetapkan;  

7) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan;  

8) melaksanakan koordinasi, kerjasama, konsultasi dan asistensi 

dengan instansi lain, instansi pembina dan Kabupaten/Kota;  

9) melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan 

pengajaran sesuai dengan tugasnya;  

10) melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang ditetapkan;  

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

baik lisan maupun tertulis. 

 

Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas:  

1) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada 

bawahan pada lingkup Seksi Monitoring dan Evaluasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas untuk mencapai profesionalisme;  

2) melaksanakan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

3) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas 

dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik; 

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan 

dibidang penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;  

4) melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap 

penyelenggaraan pelatihan oleh peserta;  

5)  melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan 

atas monitoring dan evaluasi;  

6)  melaksanakan evaluasi pasca pelatihan melalui survei 

dilapangan terhadap peserta yang pernah mengikuti pelatihan 

dan mengevaluasi dampak kinerja koperasi, usaha mikro kecil 

dan menengah tempat peserta bekerja, sesuai ketentuan yang 

ditetapkan;  

7) melaksanakan penyusunan quisioner evaluasi pasca pelatihan 

dan monitoring sesuai standar yang ditetapkan; 
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8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait 

dan Kabupaten/Kota;  

9) melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan 

tugasnya;  

10) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit 

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugasnya;  

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan baik lisan maupun tertulis. 

 

8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui penyiapan 

pengkoordinasian serta pelaksanaan kebijakan di bidang layanan usaha 

terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang meliputi 

perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan serta pelaksanaan 

percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas 

kerja KUMKM melalui penyelenggaraan layanan konsultasi bisnis, 

pendampingan atau mentor bisnis, promosi dan pameran, workshop bisnis, 

networking dan layanan pustaka entrepreneur.  

Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu menyelenggarakan 

fungsi :  

1) penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data/bahan serta informasi pelayanan usaha terpadu 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi 

promosi dan pameran, workshop bisnis, networking dan layanan 

pustaka entrepreneur, konsultasi dan pendampingan atau 

mentor bisnis di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, 

produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan informasi 

teknologi, dan pengembangan jaringan kerjasama;  

2) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan usaha 

terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan 

Kabupaten/Kota yang meliputi promosi dan pameran, workshop 

bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur, konsultasi 

dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang kelembagaan, 

sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, 

pengembangan informasi teknologi dan pengembangan jaringan 

kerjasama;  

3) penyelenggaraan penyusunan dan perumusan standar, norma 

dan kriteria dalam pelaksanaan pelayanan usaha terpadu 
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Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

4) penyelenggaraan pelayanan usaha terpadu Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi promosi dan pameran, 

workshop bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur, 

konsultasi dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang 

kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, 

pemasaran, pengembangan informasi teknologi, dan 

pengembangan jaringan kerjasama;  

5) penyelenggaraan tugas lain yang mendukung kinerja Unit 

pelaksana teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Dinas . 

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai 

uraian tugas :  

1) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada 

pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;  

2) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data/bahan terkait ketatausahaan, promosi dan pameran serta 

pelayanan usaha terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yang meliputi: workshop bisnis, networking dan 

layanan pustaka entrepreneur, konsultasi dan pendampingan 

atau mentor bisnis di bidang kelembagaan, sumber daya 

manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan 

informasi teknologi, dan pengembangan jaringan kerjasama;  

3)  menyelenggarakan penyusunan dan perumusan standar, 

norma dan kriteria dalam pelaksanaan pelayanan usaha terpadu 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

4) menyelenggarakan penyusunan perencanaan program kegiatan 

Unit Pelaksana Teknis;  

5) menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi 

pelayanan usaha terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, dengan Kabupaten/Kota;  

6)  menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan 

penatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

7) menyelenggarakan pelayanan usaha terpadu Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi promosi dan pameran, 
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workshop bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur, 

konsultasi dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang 

kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, 

pemasaran, pengembangan informasi teknologi dan 

pengembangan jaringan kerjasama;  

8) menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program 

kegiatan Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9) menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, 

pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan/peralatan kantor;  

10)  menyelenggarakan urusan pengelolaan dan administrasi 

keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

11) menyelenggarakan pengkoordinasian laporan, evaluasi, 

monitoring atas kegiatan Unit Pelaksana Teknis;  

12) menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

13)  menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, 

sesuai tugas dan fungsinya;  

14) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

15) menyelenggarakan penetapan laporan dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai 

standar yang ditetapkan. 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2) melaksanakan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 

dengan tugas dan tanggungjawabnya;  

3) melaksanakan bimbingan kepada bawahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 

4) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas 

dan tanggung jawab;  

5) melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data/bahan 

dalam bidang penatausahaan sesuai peraturan perundang-

undangan;  

6) melaksanakan penyusunan formasi perkembangan pegawai 
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berdasarkan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang berlaku;  

7) melaksanakan pelayanan persuratan internal dan eksternal 

kantor;  

8) melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, 

gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pensiun dan 

perpindahan, sesuai ketentuan peraturan perundang - 

undangan;  

9) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Unit 

Pelaksana Teknis, pengadaan, perawatan, penginventarisasian, 

kebersihan, keamanan, kenyamanan dan penataan sarana 

prasarana kantor sesuai ketentuan peraturan perundang – 

undangan; j. melaksanakan pengelolaan galeri PLUT-KUMKM 

serta layanan pustaka entrepreneur;  

10) melaksanakan penyusunan, penyediaan, penggunaan, 

pemantauan, pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Galeri PLUT-KUMKM;  

11) melaksanakan optimalisasi dan evaluasi pemanfaatan 

gedung/sarana prasarana/galeri PLUT-KUMKM;  

12)  melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler;  

13)  melaksanakan persiapan dan fasilitasi rapat – rapat internal dan 

eksternal kantor;  

14)  melaksanakan evaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Kerja Sub Bagian 

Tata Usaha untuk peningkatan kinerja; 

15) melaksanakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai tugas 

dan fungsi serta Rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya; . melaksanakan 

tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Kepala Seksi Pameran dan Promosi mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada 

bawahan pada lingkup Seksi Pameran dan Promosi dalam 

rangka pelaksanaan tugas untuk mencapai profesionalisme;  

2) melaksanakan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya;  

3) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas 
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dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;  

4) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan di 

bidang pelaksanaan pameran dan promosi;  

5) melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan 

atas pameran dan promosi;  

6) melaksanakan pameran dan promosi produk-produk KUMKM di 

dalam dan luar daerah/negeri serta di mediamedia informasi;  

7) melaksanakan fasilitasi pameran dan promosi produkproduk 

KUMKM dengan/antar Pemerintah/Daerah/Instansi 

Lain/Asosiasi/Stakeholders; 

8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders 

untuk pengembangan/perluasan jaringan pemasaran atau 

promosi;  

9) melaksanakan kurasi dan menentukan kriteria, target dan pola 

seleksi produk KUMKM untuk difasilitasi ke galeri PLUT-

KUMKM serta pameran dan promosi di dalam dan luar 

daerah/negeri;  

10) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit 

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugasnya;  

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan baik lisan maupun tertulis. 

 

Kepala Seksi Pelayanan Usaha mempunyai uraian tugas :  

1) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada 

bawahan pada lingkup Seksi Pelayanan Usaha dalam rangka 

pelaksanaan tugas untuk mencapai profesionalisme;  

2) melaksanakan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai 

dengan tugas dan tanggungjawabnya demi kelancaran tugas;  

3) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas 

dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;  

4) melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan 

pada Seksi Pelayanan Usaha;  

5) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit 

Pelaksana Teknis sesuai dengan tugasnya;  

6) melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan usaha dengan 

pemangku kepentingan;  

7) melaksanakan pelayanan konsultasi bisnis, pendampingan atau 

mentor bisnis, workshop bisnis, dan networking di bidang 

kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, 
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pemasaran, pengembangan informasi teknologi, dan 

pengembangan jaringan kerjasama;  

8) melaksanakan fasilitasi kebutuhan kegiatan pendampingan 

Konsultan Pendamping dalam pengembangan usaha KUMKM 

di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, 

pembiayaan, pemasaran, pengembangan informasi teknologi, 

dan pengembangan jaringan kerjasama;  

9) melaksanakan perkuatan jaringan kerjasama pendampingan 

antar lembaga pendamping dan stakeholder lainnya;  

10) melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi 

Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM;  

11) melaksanakan evaluasi, monitoring dan penilaian kinerja 

Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; melaksanakan 

inventarisasi UMKM yang memenuhi kriteria untuk 

diintegrasikan dengan koperasi;  

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan baik lisan maupun tertulis 

 

 

9. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian 

masing-masing  
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2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara saat ini terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala 

UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Widyaswara, Analis Kepegawaian, 

Pustakawan dan Staf yang berjumlah 87 Orang dengan rincian seperti yang 

diuraikan pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel  2.1  

Rincian Sumber Daya Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2021 

 
 

Tabel  2.2 

Kualifikasi Sumber Daya Pegawai Dinas Koperasi dan UKM  

Provinsi Sumatera Utara Menurut Jabatan Tahun 2021 

 

No Eselon /Jabatan Jumlah 

1. II 1 Orang 

2. III 6 Orang 

3. IV 19 Orang 

4. Staf 60 Orang 

 Jumlah 86 Orang 

 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan 

pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sarjana 

S1 sebanyak 43 Orang (50%), SLTA sebanyak 20 orang (23%), Diploma 3 

sebanyak 6 orang (6%) dan  Pasca Sarjana sebanyak 17 orang (19%). 

Dari jumlah SDM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan tugas pembinaan 

Koperasi dan UKM di Sumatera Utara. Jika dianalisis lebih lanjut tentang 

struktur SDM berdasarkan pangkat dan golongan maka diketahui bahwa 

mayoritas SDM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera adalah 

Golongan III sebanyak 61 orang (70%). 

Aset berupa sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

No 
Unit 

Kerja 
Gender Golongan Pendidikan 

Jlh 
Lk Pr I II III IV SLTP SMA D3 S1 S2 S3 

1 Dinas 
Koperasi 

37 49 - 14 61 11 - 20 6 43 17 1 86 

JUMLAH 37 49 - 14 61 11 - 20 6 43 17 1 86 
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Sumatera Utara dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan 

seperti diuraikan pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.3 

Rincian Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara  

Tahun 2020 

NO URAIAN  HARGA  

I TANAH      5.857.200.000,00  

1 Tanah       5.857.200.000,00  

II PERALATAN MESIN   14.789.719.999,00  

1 Alat Besar         172.950.000,00  

2 Alat Angkutan      3.064.037.096,00  

3 Alat Kantor dan RT      5.083.637.843,00  

4 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar      4.222.830.000,00  

 

 

5 Alat Laboratorium           21.964.000,00  

6 Komputer      2.219.853.060,00  

7 Peralatan Olahraga             4.448.000,00  

III GEDUNG DAN BANGUNAN   24.746.116.000,00  

1 Bangunan Gedung   24.746.116.000,00  

IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN         147.250.000,00  

1 Bangunan Air           47.500.000,00  

2 Instalasi           99.750.000,00  

V ASET TETAP LAINNYA           86.400.000,00  

1 Bahan Perpustakaan           82.800.000,00  

2 

Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaan/Olahraga             3.600.000,00  

      

  JUMLAH ASET TETAP (1)   45.626.685.999,00  

  AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP   19.218.962.779,98  

  TOTAL ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN   26.407.723.219,02  

      

VI ASET LAINNYA   

1 Rusak Berat         133.498.900,00  

  Peralatan dan Mesin         133.498.900,00  
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2 Aset Tak Berwujud         761.683.750,00  

  Perangkat Lunak Sistem Operasi         761.683.750,00  

      

  JUMLAH ASET TETAP (2)         895.182.650,00  

  AKUMULASI AMORTISASI         643.433.571,33  

  TOTAL ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN         251.749.078,67  

   

 

NO URAIAN ASET EKSTRAKOMENTABEL  HARGA  

1 Peralatan dan Mesin         126.978.043,00  

2 Aset Tetap Lainnya         149.986.500,00  

      

  JUMLAH EKSTRAKOMTABEL (3)         276.964.543,00  

  TOTAL SELURUH ASET (1) + (2) + (3)   26.936.436.840,69  

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan 

yang maksimal dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di seluruh wilayah 

Provinsi Sumatera Utara. Merujuk kepada Rencana Strategis Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dapat 

dilihat total rata-rata rasio tingkat pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan 

UKM tidak sesuai dengan sasaran/target sebesar 112% yang diakibatkan 

oleh wabah Covid – 19, selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel T. C 23 

dan T.C. 24. 

Tabel T. C 23 dan T.C. 24 pada lampiran. Dapat dilihat bahwa rata-

rata rasio pencapaian kinerja untuk setiap program dari tahun 2019 – 2021.  
 

Walaupun rata-rata rasio pencapaian ini cukup tinggi 112%, akan 

tetapi secara keseluruhan masih belum maksimal. Berdasarkan hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat diidentifikasi 

beberapa faktor penghambat dalam proses realisasi kinerja ini diantaranya 

adalah : 

1. Lemahnya daya saing produktivitas dan kualitas produk/jasa yang 

diproduksi sektor-sektor riil khususnya usaha kecil/menengah dalam 

menghasilkan produk-produk memenuhi standar mutu internasional, 

pengemasan dan produk yang ramah lingkungan; 
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2. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat serta ketidakberdayaan 

tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang 

tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri 

sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global; 

3. Kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) dalam pengelolaan dan 

pengembangan serta pembinaan UMKM dan Koperasi baik itu aspek 

managemen pengelolaan, finance, keanggotaan, pemasaran, raw 

material, akses terha dap kebijakan; 

4. Belum optimalnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan), 

perhubungan sumber daya air, energi dan fasilitas lainnya, khususnya  

5. pada daerah kabupaten yang berada di daerah yang sulit dijangkau; 

6. Kurangnya matangnya perencanaan dan peran aktif dari pelaku 

Koperasi dan UMKM maupun masyarakat umumnya; 

7. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam 

menciptakan lapangan usaha baru; 

8. Munculnya wabah penyakit Covid – 19 di Provinsi Sumatera Utara 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanan 

tugas pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM di 

seluruh wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Posisi penting Dinas 

Koperasi Dinas Koperasi dan UKM memiliki peluang yang strategis dalam 

usaha meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan dalam pemberdayaan 

Koperasi dan UKM. Akan tetapi peluang-peluang ini juga mengandung 

berbagai tantangan yang pada saat bersamaan juga harus disikapi dan 

ditangani dengan sebaik-baiknya. 

Merujuk kepada hasil analisis terhadap restra Kementrian Negara 

Koperasi dan UKM serta berpedoman kepada prinsip-prinsip perencanaan 

pembangunan daerah yang bersifat transparan, responsif, efektif, efisien, 

partisipatif, akuntabel terukur dan berkeadilan. Maka Dinas koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan proses identifikasi 

berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan juga 

melihat hasil analisis renstra dari pemerintah kabupaten/kota, guna 

menjamin rencana pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan 

mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Uraian mengenai hasil 

analisis terhadap peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara seperti berikut : 
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2.4.1   Tantangan 

a. Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai 

dengan lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi 

seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain lain 

juga akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian 

serius karena asimetris dalam penguasaan pasar, mengingat 

masih rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar 

Internasional.  

b. Produk Koperasi dan UKM juga semakin terhimpit dengan 

masuknya pasar global dan beredarnya produk impor ilegal, 

sehingga proses penegakan hukum harus menjadi salah satu titik 

sentral penting agar sepenuhnya berjalan efektif. 

c. Perkembangan bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, juga 

menjadi salah satu tantangan besar bagi produk Koperasi dan 

UKM, sehingga langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah 

untuk dapat meningkatkan daya saing produk Koperasi dan UKM 

merupakan prioritas utama program pemerintah sehingga tekanan 

terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan 

UKM tidak mengalami kendala. 

d. Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil dengan keterbatasan yang 

dimilikinya, seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi 

yang tidak pasti dan berpindah-pindah, sehingga menyulitkan bagi 

pemerintah dalam melakukan pendataan, sebagai akibatnya 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan keterbatasannya 

juga mengalami kesulitan dalam menyusun program yang 

berkaitan dengan penyedian tempat usaha bagi mereka. Oleh 

sebab itu pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara perlu membuat suatu kajian untuk mendapatkan 

rekomendasi metode dan langkah-langkah kebijakan sehingga 

keberadaan Usaha Mikro dan Kecil menjadi jelas dan pasti. 

e. Peningkatan kapasitas usaha Koperasi dan UKM masih 

mengalami benturan dengan produk-produk lembaga jasa 

keuangan baik yang bersifat bank dan non bank, karena sebagian 

besar produk jasa keuangan tersebut berupa kredit modal kerja, 

bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih 

lama). Hal ini, menyulitkan bagi Koperasi dan UKM dalam upaya 

meningkatkan kapasitas usaha termasuk usaha untuk 
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pengembangan produk-produk yang berdaya saing. 

f. Bunga pinjaman yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan 

dirasakan masih terlalu tinggi, dan persyaratan-persyaratan 

pinjaman juga sulit dipenuhi oleh Koperasi dan UKM, selain itu 

cara pandang lembaga jasa keuangan terhadap Koperasi dan 

UKM, masih menganggap Koperasi dan UKM merupakan jenis 

usaha dalam kategori beresiko tinggi. Tantangan ini perlu 

mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, terutama yang 

berkaitan dengan standarisasi dan penilaian Koperasi dan UKM 

yang layak mengajukan pinjaman, sehingga memberikan 

keyakinan bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan 

pinjaman modal kerja ataupun pinjaman investasi dengan bunga 

yang relatif kecil. 

g. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu tantangan lain, 

yang harus mendapatkan perhatian yang cukup serius dari 

pemerintah. Iklim usaha yang tidak atau kurang kondusif sangat 

berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan pengembangan  

Koperasi dan UKM. Hal ini masih terjadi karena belum tuntasnya 

penanganan aspek legalitas badan hukum dan kelancaran 

prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha 

tinggi, infrastruktur, kebijakan aspek informasi, kemitraan, 

pemberian kesmepatan berusaha, promosi dagang dan dukungan 

kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya 

peningkatan koordinasi antar instansi tekrait. Selain itu, hasil 

analisis terhadap renstra  pemerintah kabupaten/kota seiring 

dengan pelaksanaan otonomi daerah dirasakan masih belum 

optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian dan 

keberpihakan pemerintah daerah terhadap Koperasi dan UKM. 

Persepsi pemerintah kabupaten/kota terhadap eksistensi 

Koperasi dan UKM juga masih belum seragam, bahkan 

sebahagiaan pemerintah kabupaten/kota memandang 

pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah bagian dan program 

charity dan belas kasihan. Situasi ini harus segera disikapi dan 

dibutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak dalam 

rangka usaha untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara.   

 

2.4.2 Peluang 

a. Hasil analisis renstra Kementerian Koperasi, menunjukkan bahwa 
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peningkatan terhadap komitmen dan dukungan politik masyarakat 

terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai salah satu 

sektor penting terutama dalam mengantisipasi berlakunya 

globalisasi ekonomi yang telah dimulai pada tahun 2015. Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam rencana 

pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM, telah 

menemukan momentum yang tepat, dengan tingginya komitmen 

dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan 

Lembaga legeslatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat 

sebagai pelaku utama dalam perekonomian, Sehingga Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menjadi termotivasi 

dan tertantang dalam penyusunan program-program 

pengembangan pelayanan dalam pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM di Provinsi Sumatera Utara. 

b. Berdasarkan dari hasil kajian dan analisis para pakar ekonomi 

yang menyatakan bahwa krisis ekonomi yang menimpa Indonesia 

hampir dua tahun ini akibat wabah penyakit Covid – 19 telah mulai 

pulih. Hal ini memberikan peluang kepada percepatan dan 

perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas, sehingga 

keberadaan Koperasi dan UKM sebagai pelaku utama 

perekonomian rakyat memiliki prospek kemajuan juga terbuka 

lebar. 

c. Stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga, 

akan meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga para investor 

lokal dan internasional memiliki keyakinan untuk berinvestasi 

dalam membuka peluang-peluang bisnis baru. Keanekaragaman 

pola permintaan masyarakat, dengan jumlah penduduk yang 

sangat besar memberi peluang untuk menumbuhkan usaha yang 

berskala nasional. 

d. Hasil analisis restra pemerintah daerah kabupaten/kota, pada 

umumnya Koperasi dan UKM yang tumbuh dan berkembang 

bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi bisnis 

relatif rendah, hal ini merupakan peluang yang cukup baik bagi 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk 

mengembangkan perencanaan dalam upaya mendorong 

pertumbuhan yang relatif mudah dan lebih cepat. 

e. Besarnya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial. 

f. Sumber daya alam yang cukup besar. 

g. Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank 
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dan non bank. 

h. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama 

ekonomi antar negara terutama dalam konteks forum kerjasama 

regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, MEA, 

ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain-lain, akan menciptakan 

peluang baru bagi Koperasi dan UKM, sehingga dapat 

meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama 

pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, 

ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara merujuk kepada hasil analisis terhadap pencapaian kinerja 

sesuai dengan renstra tahun 2019 – 2023, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang memerlukan tindakan penyelesaian sehingga rencana 

pengembangan pelayanan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di 

Sumatera Utara, tidak mengalami benturan yang dapat berdampak pada 

penurunan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.  

Permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor 

penyebabnya diidentifikasi seperti uraian tersebut : 

a. Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM untuk go digital 

b. Belum Optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM 

khususnya di daerah - daerah destinasi wisata 

c. Masih rendahnya kualitas produk UKM untuk memasuki pasar ekspor 

d. Masih kurangnya akses permodalan UKM 

e. Kondisi fisik wilayah, berpotensi menimbulkan berbagai konflik sosial, 

ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan. Hal ini 

disebabkan adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang 

antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur 

dan lain-lain). 

f. Kurangnya fasilitas layanan dasar dan rawan keamanan pada daerah 

pulau – pulau kecil terluar dan terdepan dipantai barat dan dipantai 

timur merupakan faktor-faktor yang menyebabkan jangkauan 

pelayanan menjadi sulit. 

g. Keterbatasan infrastruktur yang meliputi : jalan, listrik dan gas. Masalah 

ini berdampak pada menurunnya daya tarik investor untuk berinvestasi 

di wilayah Provinsi Sumatera Utara, bahkan ada kecenderungan 

perusahaan yang sudah eksis akan merelokasi usahanya. 

h. Iklim usaha bagi Koperasi dan UKM belum kondusif, hal ini disebabkan 

terutama karena prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih 

dirasakan cukup memberatkan. Faktor lainnya adalah belum 

optimalnya pelayanan satu pintu dan lemahnya koordinasi antar 

instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM. 
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i. Kemampuan Koperasi dan UKM yang masih lemah dalam 

memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi 

sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan yang masih kurang. 

Hal ini disebabkan karena Koperasi dan UKM belum memiliki jaminan 

(bankable). 

j. Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki Koperasi dan UKM 

sangat terbatas, keadaan ini terjadi disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan 

pemasaran dan sarana yang dimliki Koperasi dan UKM, selain itu 

komitmen dan dukungan stakeholder juga belum optimal. 

k. Kemampuan Koperasi dan UKM yang masih rendah dalam 

mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, sehingga 

kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UKM relatif rendah. 

l. Terbatasnya kemampuan, keterampilan sumber daya pembina, 

tingginya tingkat mutasi pegawai dan kurangnya sarana mobilitas yang 

dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas pembinaan. 

m. Koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

dengan kabupaten/kota belum optimal terutama penyampaian laporan 

perkembangan pembinaan Koperasi dan UKM di daerahnya masing-

masing. 

n. Inventarisasi dan pendataan Koperasi dan UKM belum terlaksana 

secara optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan 

Koperasi dan UKM sulit diperoleh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

pendanaan untuk melakukan pendataan terhadap Koperasi dan UKM 

untuk berkonsultasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara maupun kabupaten/kota. 

o. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNI) khususnya dalam 

bidang usaha perkoperasian dan UKM belum tersosialisasi dengan baik 

dan belum adanya Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang fokus pada 

peningkatan kompetensi pelaku Koperasi dan UKM di Sumatera Utara. 

Faktor-faktor ini menyebabkan laju pertumbuhan dan pengembangan 

Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing masih rendah. 

Faktor penentu keberhasilannya seperti : 

a. Onboard produk UKM dalam e-catalogue; 

b. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam berwirausaha; 

c. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UKM; 

d. Fasilitasi Akses Permodalan UKM; 
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil 

Gubernur Terpilih 

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap – IV Provinsi Sumatera 

Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 – 2023, merupakan bagian 

yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025, yang diarahkan 

kepada tahap pemantapan “tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, 

berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang 

yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian 

“masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan 

Berkeadlian Di dalam Kebinekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan 

yang Baik”. 

 Pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada 

pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia Sumatera Utara 

yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin meningkat. 

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara 

yakni : Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara merumuskan Visi dan Misi 

sebagai berikut : 

3.2.1  Visi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

Visi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 :  

“ Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat “ 

Penjelasan makna atas penyataan visi dimaksud adalah : 

a. Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan 

komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, 

yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan 

golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. 

b. Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk 

terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta 

penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik 

serta berfikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi 

wilayah terdepan di Sumatera. 

c. Aman, bermakna wilayah  dan penduduk Sumatera Utara 

merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari 

berbagai macam bahaya dalam melaksanakan aktivitas 
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keseharian. 

d. Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara 

yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi adat 

istiadat dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung tinggi 

supremasi hukum dalam segala aspek. 

 

3.2.2  Misi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi 

pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :   

• Misi Pertama  

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat 

dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya 

sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan 

yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-

harga yang terjangkau. 

• Misi Kedua  

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik 

dengan adanyap emerintahan yang bersih dan dicintai, tata 

kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang 

beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan 

memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis. 

• Misi Ketiga 

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam 

pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, 

cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. 

• Misi Keempat 

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam 

pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan 

penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan 

Dunia. 

• Misi Kelima 

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam 

lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang 

bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, 

berperikemanusiaan, dan beradab. 

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas 

Koperasi dan UKM yaitu:   
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Misi ke-1 : 

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat 

dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya 

sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan 

yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-

harga yang terjangkau. 

Tujuan ke-3 yaitu : 

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Sasaran : 

Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. 

Indikator Sasaran : 

Tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk turut melaksanakan 

Misi dimaksud dalam rangka mewujudkan Visi  Provinsi Sumatera Utara. 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur pelaksana 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara di 

Bidang Koperasi dan UKM, memiliki tanggung jawab langsung untuk 

melaksanakan Misi ke-1 dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang 

bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam 

di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, 

agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.    

 

3.2.3 Faktor – Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara  

a. Belum terwujudnya kelembagaan Koperasi sesuai dengan Jati 

Diri Koperasi yang dapat dilihat dari rendahnya jumlah koperasi 

yang melaksanakan RAT rata - rata dibawah 50%/per tahun. 

b. Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan Koperasi dan 

UKM yang sangat tidak memadai. 

c. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi 

mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang 

tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi serta 

semakin memburuknya citra koperasi di tengah masyarakat 

karena banyak koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak 

memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, 

akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi. Hal yang sama 

juga terjadi pada pelaku UKM dimana kapasitas dan kualitas 
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pengelola masih sangat rendah. 

d. Kurangnya akses Koperasi dan UKM kepada sumberdaya 

produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, 

sarana pemasaran serta informasi pasar berakibat serius 

terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk 

Koperasi dan UKM. 

e. Terbatasnya kemampuan, keterampilan sumber daya aparatur 

pembina, tingginya tingkat mutasi pegawai dan kurangnya 

sarana mobilitas yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

pembina. 

f. Belum kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UKM terutama 

prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih dirasakan cukup 

memberatkan disebabkan belum optimalnya pelayanan satu 

pintu dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam 

pemberdayaan Koperasi dan UKM serta perlindungan dan 

kepastian hukum dalam berusaha belum terwujud secara penuh. 

 

3.2.4  Faktor - Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara  

a. Keberadaan jumlah Koperasi sebanyak 11.064 unit dan UKM 

sebanyak 2.859.131 unit, dengan penyebaran hingga ke pelosok 

daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang potensial dalam 

struktur pelaku ekonomi Sumatera Utara. 

b. Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, Koperasi mampu 

menyerap sebanyak 4.891 orarg dan UKM mampu menyerap 

sebanyak 5.718.262 orang. Harus disadari bahwa dengan 

tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini dapat 

menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan 

pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru 

yang tangguh dan mandiri. 

c. Modal sendiri Koperasi sebesar Rp. 3.303.643.706,231 dan 

modal luar sebesar Rp. 1.185.778.786,425 memperlihatkan 

bahwa keterkaitan Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar 

dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam 

pengelolaan aset keuangan masyarakat luas. Bahkan 

keberadaannya merupakan kekuatan utama di bidang kredit 

mikro, yang mengulurkan dukungan permodalan bagi usaha 

mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh 
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Lembaga Keuangan manapun. 

d. Volume usaha Koperasi sebesar Rp. 4.095.799.009,017 

menunjukkan produktivitas yang tinggi dari Koperasi sebagai 

badan usaha. 

e. Sisa Hasil Usaha sebesar Rp. 229.268.487,187 Milyar 

menunjukkan bahwa koperasi sesuai dengan fungsinya dapat 

dipergunakan sebagai alat untuk mensejahterakan anggotanya. 

f. Jumlah aparatur sebanyak 86 orang, luas kantor 2.611 m2 dan 

adanya UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM merupakan modal 

dasar dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM. 

 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia dan Renstra Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara serta Kab/Kota se-

Sumut 

3.3.1  Telahaan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia 

Kementerian Koperasi dan UKM akan mengembangkan berbagai 

program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna 

dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM di 

tanah air. Percepatan upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM secara 

lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UKM 

sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan 

berusaha di Indonesia. Berikut analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM secara nasional: 

a. Kekuatan 

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang – Undang 

merupakan kementerian yang secara khusus mendapatkan amanah 

dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Oleh karena itu 

peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, tidak 

saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka 

mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan 

menekan pengangguran. 

Seiring dengan itu komitmen yang tinggi para pimpinan Kementerian 

Koperasi dan UKM untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi 

tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM. Komitmen ini 

merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang 
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sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap 

pembangunan ekonomi rakyat. 

Disadari bahwa Koperasi dan UKM telah memberikan berbagai 

sumbangsih dalam proses pembangunan nasional. Dan pendataan 

akhir tahun 2018, diketahui jumlah pelaku UKM mencapai 5.897 

orang. Jumlah tersebut berarti bahwa UKM merupakan pelaku 

ekonomi yang dominan karena mencapai 99,99% dan seluruh pelaku 

ekonomi nasional. Keberadaan jumlah UKM yang besar, dengan 

penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi 

yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional. 

Ditinjau dan penyerapan tenaga kerja, UKM mampu menyerap 

sebanyak 107.657.509 orang tenaga kerja. Artinya 97,16% dari 

110.808.154 jumlah pekerja nasional bekerja di sektor UKM. Mestinya 

disadari bahwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, 

sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan 

pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya  

wirausaha baru, serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh 

dan mandiri. 

Potensi lainnya dapat dilihat dan kontribusi UKM terhadap 

pembentukan PDB menurut harga berlaku yang mencapai Rp. 8.200 

trilyun pada tahun 2018. Dengan jumlah tersebut berarti bahwa 

57,12% dari PDB nasional bersandar pada produktivitas UKM. 

Perlu dicatat bahwa kontribusi yang besar tersebut, dilakukan secara 

gotong royong oleh UKM yang menyebar hingga ke pelosok daerah. 

Pengembangan selanjutnya akan membawa efek multiplier yang 

dinikmati oleh sebagian besar pelaku usaha di daerah. 

Di sisi lain potensi Koperasi dapat dilihat dan jumlah Koperasi yang 

hingga akhir tahun 2018 mencapai lebih dan 194.295 unit. Potensi 

besar Koperasi juga dapat dilihat dan jumlah anggota yang hingga 

akhir tahun 2018 mencapai lebih dan 33 juta orang. 

Sedangkan dilihat dan aset berupa modal sendiri, Koperasi secara 

nasional hingga akhir tahun 2018 mencapai lebih dan Rp. 51,42 

trilyun. Lebih dari itu, Koperasi juga mengelola Modal Luar yang 

mencapai Rp. 51,4 trilyun. Hal ini memperlihatkan bahwa keterkaitan 

Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk 

keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset 

keuangan masyarakat luas. Bahkan keberadaannya merupakan 
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kekuatan utama di bidang kredit mikro, yang mengulurkan dukungan 

permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin 

dijangkau oleh Lembaga keuangan manapun. 

Ditinjau dari volume usaha Koperasi, pada tahun 2018 mencapai lebih 

dan Rp. 119,18 trilyun. Yang mengembirakan pada tahun 2018, Sisa 

Hasil Usaha (SHU) Koperasi secara nasional mencapai lebih dari Rp. 

6,6 trilyun. 

Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UKM 

tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami 

perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya 

pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat  

mempercepat   proses kemajuan 

dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan 

UKM di tanah air. 

b. Kelemahan 

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Koperasi dan UKM masih akan 

menghadapi banyak kendala. Kelembagaan usaha Koperasi dan UKM 

merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah  

permasalahan Koperasi dan UKM.  

Perlu digaris bawahi bahwa lebih dan 56 juta usaha yang ada, atau 

lebih dan 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak 

mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha 

perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan 

Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak 

memadai. Upaya pemberdayaan UKM makin rumit karena jumlah dan 

jangkauan UKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi daerah 

tertinggal, terisolir dan perbatasan.  

Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah 

pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun 

anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika 

dilihat dan rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, 

tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.  

Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan 

kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat 
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rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan 

Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri 

Koperasi. Semakin rnemburuknya citra Koperasi di tengah 

masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang 

tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, 

akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan - 

persoalan akut yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk 

melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat, 

karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh 

berkembang sebagai sebuah kebutuhan.  

Koperasi dan UKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UKM 

berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, 

kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah 

perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan 

kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal 

ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan 

wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan 

usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit dan jauh dan 

memadai.  

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UKM adalah 

terbatasnya akses Koperasi dan UKM kepada sumberdaya produktif. 

Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, 

permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. 

Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UKM memiliki 

permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat 

pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi 

persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering 

kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga 

pembiayaan.  

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan 

UKM mengunakan teknologi sederhana, kurang mernanfaatkan 

teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga 

Koperasi dan UKM sulit untuk memanfaatkan Informasi 

pengembangan praduk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga 

dilputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya 

produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat 

dan daerah.  
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Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya 

produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM. Terlebih 

Koperasi dan UKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang 

luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, 

atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui 

usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.  

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, 

keberadaan aparatur dan sarana - prasarana penunjang sangat 

menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan 

UKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur 

tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan 

UKM. Bagi sebuah kantor kementerian jumlah aparatur yang ada 

sudah mendekati ideal, hanya perlu peningkatan kompetensi bagi 

setiap aparat, dengan penyesuaian - penyesuaian tertentu apabila 

terdapat karyawan yang pensiun,  

Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi 

karyawan perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 

2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktoral). Keahlian khusus bagi 

aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat 

pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan 

diklat motivasi, Searah dengan hal. tersebut, sangat diperlukan sarana 

dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan 

gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  

Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) 

aparatur di daerah yang sangat dinamis. Di sisi lain berkembangnya 

kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan 

bidang perkoperasian dan manajemen usaha.  

c. Peluang 

Sesungguhnya upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM hari ini telah 

menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya 

komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan 

Lembaga legistatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai 

pelaku utama dalam perekonomian nasional dan domestik. Prospek 

kemajuan juga terbuka lebar karena krisis ekonomi yang menimpa 

Indonesia hampir satu dasawarsa telah sepenuhnya pulih. Kondis ini 

juga ditopang stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan 

terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatkan daya 

beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah 
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penduduk yang sangat besar, berarti pasar dalam negeri akan 

berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk 

menumbuhkan usaha nasional.  

Selain itu, Koperasi dan UKM dapat didorong menjadi motor 

penggerak perekonomian nasional, mengingat kandungan impornya 

rendah, dan keterkaitan antar sektor relatif tinggi. Koperasi dan UKM 

umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi 

relatif rendah, ICOR rendah dan Lag waktu yang singkat, sehingga 

upaya mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih 

cepat.  

Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut, menjadi 

potensi yang terus dapat dikembangkan karena ditopang dengan 

tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial. 

Terlebih dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah telah menetapkan 

arah pembangunan dengan penekanan pada pendidikan yang 

diharapkan semakin Link and Match dengan tantangan persaingan 

tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Selebihnya 

pengembangan usaha Koperasi dan UKM dapat terus dilakukan 

karena pada alam Indonesia terkandung kekayaan yang tiada tara dan 

tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan 

KM.  

Seiring dengan itu, telah terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi 

dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu 

dan meningkatan produktivitas usaha dan investasi bagi usaha 

UMKM. Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi usaha 

Koperasi dan UKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, 

kerajinan industri, dan industri-industri lainnya sebagai pelaku sub 

kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar.  

Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, 

perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang 

berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, ketautan, 

pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan 

peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM.  

Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas, 

untuk menjadikan LKM sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha 

mikro. Selain telah disalurkannya skema kredit dan Pemerintah, juga 

tersedia plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non 

bank.  
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Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama 

ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, 

akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM, sehingga 

dapat meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama 

pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor 

non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru. 

d. Ancaman 

Di sisi lain, meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang 

ditandai dengan lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang 

ekonomi seperti seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 

dan lain sebagainya, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris 

dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi 

dan UKM di pasar internasional.  

Produk Koperasi dan UKM juga semakin terhimpit dengan masuk dan 

beredarnya produk impor ilegal, karena proses penegakan hukum 

tidak sepenuhnya berjalan efektif. Ditambah dengan berkembangnya 

bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah 

tekanan persaingan yang dialami oleh produk Koperasi dan UKM.  

Di sisi lain keberadaan Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan 

kepastian tempat usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi 

dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang 

tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara Pemerintah Daerah 

memiliki keterbatasan, serta sering mengabaikan upaya penataan 

kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat usaha bagi 

Koperasi dan UKM.  

Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh 

produk jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit 

modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif 

lebih lama). Bagi Koperasi dan UKM keadaan ini akan mempersulit 

upaya meningkatan kapasitas usaha termasuk dalam rangka 

pengembangan produk-produk yang berdaya saing.  

Di samping itu, bunga pinjaman juga masih dianggap terlalu tinggi, dan 

persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan 

nilai jaminan yang jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun 

usahanya layak. Dunia perbankan sebagai sumber pendanaan 

terbesar masih memandang bahwa usaha Koperasi dan UKM 

merupakan jenis usaha yang beresiko tinggi.  
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Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UKM adalah kurang 

kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum 

tuntasnya penanganan aspek Legalitas badan usaha dan kelancaran 

prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha 

tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha 

Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian 

kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan 

yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar 

instansi terkait. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah dirasakan 

belum sepenuhnya optimal, karena kurang berpihaknya Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UKM. 

Eksistensi Koperasi dan UKM juga masih selalu di pandang sebelah 

mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan 

Koperasi dan UKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan program 

charity dan belas kasihan. 

Di samping permasalahan - permasalahan tersebut, pemberdayaan 

Koperasi dan UKM, juga akan menghadapi tantangan untuk berperan 

mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan 

kerja dan penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar 

daerah, (terutama daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan), dan 

juga daerah pasca gempa bumi dan pasca konflik.  

Dengan pemahaman yang utuh terhadap potensi dan permasalahan 

Koperasi dan UKM tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan 

semangat kebangsaan, bahwa keberadaan Koperasi dan UKM 

merupakan alat yang penting dan strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Terlebih dibanyak negara maju, Koperasi dan UKM 

menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki 

posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah.  

Pemberdayaan Koperasi dan UKM juga berkaitan erat dengan upaya 

untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG's) atau tujuan 

pembangunan millennium yang ditujukan pada pencapaian hak - hak 

dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya 

menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan dan kelaparan 

yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, dan membangun kemitraan global dalam pembangunan 

terutama dengan mengembangkan usaha produktif yang layak 

dijalankan untuk kaum muda.  
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Sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin 

banyak, perlu ditopang oleh kekuatan ekonomi yang sepadan. Pilar 

kekuatan ekonomi akan berdiri kokoh, apabila mengakar dengan 

realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya. Momentum yang hadir 

saat ini membawa harapan besar agar perekonomian nasional 

berpijak pada pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan 

harapan dan sebuah cita - cita masa depan.  

Meski demikian disadari bahwa keberadaan Usaha Besar merupakan 

mitra penting dalam pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu 

perlu pengembangan berbagai bentuk kerjasama dengan usaha 

besar, diantaranya pengembangan kemitraan dan jaringan pasar 

bersama Koperasi dan UKM, tempat magang, alih teknologi, 

pendampingan dan advokasi serta CSR (Corporate Social 

Responsibility) dengan menekankan pada bentuk kerjasama yang 

saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan.  

 

3.3.2 Telahaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Utara dan Kabupaten/Kota Se - Sumatera Utara  

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

Tahun anggaran 2019 -2023 berfungsi untuk menjamin kontinuitas dan 

konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang 

akan dicapai dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM. Renstra ini 

diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas 

untuk masa lima tahun mendatang dalam penyelenggaran   

pembangunan daerah. Berikut merupakan analisis kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dalam pemberdayaan Koperasi dan 

UKM di Provinsi Sumatera Utara  

a. Kekuatan.  

Dengan jumlah koperasi sebanyak 12.175 unit dan UKM sebanyak 

2.860.828 Unit pada tahun 2020 dan penyebaran yang sampai ke 

pelosok daerah KUKM merupakan kekuatan ekonomi yang sangat 

potensial. Secara Nasional Koperasi juga telah mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 58,97 juta orang dan UKM mampu menyerap 

sebanyak 107.657.509 orang. Harus disadari bahwa dengan tingkat 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini dapat menjamin 

stabilitas tenaga kerja, penekanan angka pengangguran dan wahana 

bangkitnya wirausaha baru yang tangguh dan mandiri.  
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Dari sisi modal sendiri, pada tahun 2020 koperasi se - Sumatera Utara 

memiliki modal sebesar Rp. 3.607.195.852.310,- dan yang paling 

menggembirakan koperasi mampu menyerap modal luar sebesar Rp. 

1.304.492.521.283,-. Hal ini menunjukkan keterkaitan koperasi 

dengan masyarakat tidak hanya sekedar dalam bentuk keanggotaan 

dan usaha saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset keuangan 

masyarakat luas. Bahkan keberadaannya merupakan kekuatan utama 

di bidang kredit mikro, yang mengulurkan dukungan permodalan bagi 

usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh 

lembaga keuangan manapun.  

Produktivitas koperasi di Sumatera Utara juga semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari volume usaha pada tahun 

2020 yang mencapai Rp. 4.911.845.517.061,-. Sebagai sebuah badan 

usaha angka ini Cukup tinggi. Demikian juga dengan Sisa Hasil Usaha 

(SHU) yang mencapai Rp. 257.504.747.565,- menunjukkan bahwa 

Koperasi sesuai dengan fungsinya dapat dipergunakan sebagai alat 

untuk mensejahterakan anggotanya.  

Aparatur pembina juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

pemberdayaan Koperasi dan UKM. Jumlah aparatur sebanyak 86 

orang sangat potensial untuk mendukung hal tersebut termasuk juga 

sarana 1 unit gedung Kantor dan 1 unit gedung UPT. Pelatihan 

Koperasi dan UKM.  

b. Kelemahan 

Pemberdayaan secara terus menerus terhadap Koperasi dan UKM 

tidak membuatnya terlepas dari berbagai kelemahan. Belum 

terwujudnya kelembagaan Koperasi sesuai dengan Jati diri Koperasi 

yang dapat dilihat dari rendahnya jumlah Koperasi yang 

melaksanakan RAT sampai pada tahun 2020 hanya 1.029 Unit rata - 

rata dibawah 50% pertahun 

merupakan hal yang diprediksikan akan banyak mempengaruhi 

Koperasi di Sumatera Utara 5 (lima) tahun ke depan. Demikian juga 

Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan Koperasi dan UKM 

yang sangat tidak memadai. 

Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi 

mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak 

sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi serta semakin 

memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat karena banyak 

koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit 
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persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang 

sulit untuk diidentifikasi. Hal yang sama juga terjadi pada pelaku UKM 

dimana kapasitas dan kualitas pengelola masih sangat rendah.  

Kurangnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif 

terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana 

pemasaran serta informasi pasar berakibat serius terhadap rendahnya 

produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM.  

Belum kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UKM terutama 

prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih dirasakan cukup 

memberatkan disebabkan belum optimalnya pelayanan satu pintu dan 

lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi 

dan UKM serta perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha 

belum terwujud secara penuh serta terbatasnya kemampuan, 

keterampilan sumber daya aparatur pembina, tingginya tingkat mutasi 

pegawai dan kurangnya sarana mobilitas yang dimiliki Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas pembinaan semakin menambah berat beban 

dalam pemberdayaan koperasi dan UKM.  

c. Peluang. 

Pemberdayaan Koperasi dan UKM hari ini telah menemukan 

momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan 

dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga 

legistatif Provinsi Sumatera terhadap pembangunan ekonomi rakyat 

sebagai pelaku utama dalam perekonomian.  

Stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga. Dengan 

demikian diharapkan akan makin meningkatkan daya beli dan 

keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah 

penduduk yang sangat besar, berarti pasar dalam negeri akan 

berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk 

menumbuhkan usaha nasional.  

Koperasi dan UKM umumnya bergerak di sektor padat karya yang 

memerlukan investasi relatif rendah sehingga upaya mendorong 

pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat. Besarnya jumlah 

penduduk Sumatera Utara merupakan tenaga kerja yang potensial 

ditambah dengan sumber  daya   alam   yang   cukup   besar.   

Dukungan   dari   lembaga  
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keuangan khususnya Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini Bank 

Sumut sangat membantu Koperasi dan UKM melalui penyediaan 

plafon kredit yang besar.  

Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama 

ekonomi antar negara terutama dalam konteks forum kerjasama 

regional dalam bidang ekonomi seperti seperti APEC, EEC, MEA, 

ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain, akan menciptakan peluang baru 

bagi Koperasi dan UKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya 

sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan 

kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan 

kerja baru.  

d. Ancaman 

Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan 

lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti 

seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain juga 

dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaar. pasar 

dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM di pasar 

intemasional.  

Produk Koperasi dan UKM di Sumatera Utara juga semakin terhimpit 

dengan masuk dan beredarnya produk impor ilegal, karena proses 

penegakan hukum tidak sepenuhnya berjalan efektif. Ditambah 

dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, 

maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang dialami oleh produk 

Koperasi dan UKM.  

Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan kepastian tempat 

usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UKM 

seringkali melal-ukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti 

dan berpindah - pindah. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara memiliki keterbatasan untuk memperhatikan ketersediaan 

tempat usaha bagi Koperasi dan UKM.  

Peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa lembaga 

keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal. kerja, bukan 

kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi 

Koperasi dan UKM keadaan ini akan mempersulit upaya meningkatan 

kapasitas usaha termasuk dalam rangka pengembangan produk - 

produk yang berdaya saing.  
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Bunga pinjaman masih terlalu tinggi, dan persyaratan pinjaman juga 

tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang jauh 

tebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun usahanya layak. Dunia 

perbankan sebagai sumber pendanaan terbesar masih memandang 

bahwa usaha Koperasi dan UKM merupakan jenis usaha yang 

beresiko tinggi.  

Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UKM adalah kurang 

kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum 

tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran 

prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha 

tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha 

Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian 

kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan 

yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar 

instansi terkait. 

Selain Itu pelaksanaan otonomi dirasakan belum sepenuhnya optimal 

karena kurangnya keberpihakan terhadap Koperasi dan UKM. 

Eksistensi Koperasi dan UKM juga selalu di pandang sebelah mata, 

bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan 

Koperasi dan UKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan program 

charity dan belas kasihan.  

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan 

wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan 

lingkungan. 

Adapun kebijakan atau strategi pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

yaitu: 

1. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi antara lain : 

a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat; 

b. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan 

daya saing dan diversifikasi produk; 

c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang 

ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-

produktif; 
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d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan 

keseimbangan ekosistem; 

e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi 

perkembangan wilayah; dan 

f. Meningkatkan aksesibilitas dan memeratakan pelayanan sosial 

ekonomi ke seluruh wilayah provinsi. 

2. Strategi mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan 

barat antara lain : 

a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat 

sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan 

b. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan 

barat serta dataran tinggi. 

3. Strategi mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui 

peningkatan daya saing dan diversifikasi produk antara lain : 

a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat 

produksi komoditi unggulan; 

b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk 

menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan; 

c. Meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber 

daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi 

unggulan menuju pusat pemasaran; 

d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta 

kawasan wisata potensial untuk meningkatkan daya saing; 

e. Meningkatkan  kapasitas  pembangkit  listrik  dengan  

memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan 

serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik 

guna mendukung produksi komoditas unggulan; dan 

f. Mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi 

memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di 

sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. 

4. Strategi mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi 

kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-

produktif antara lain : 

a. Mempertahankan luasan lahan pertanian; 

b. Meningkatkan produktivitas pertanian; 

c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 

d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru 

dan penyediaan sarana prasarananya untuk memenuhi 

swasembada pangan. 
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5. Strategi menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan 

keseimbangan ekosistem antara lain: 

a. Mempertahankan luasan kawasan lindung; 

b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan  

c. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung. 

6. Strategi mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai 

antisipasi perkembangan wilayah antara lain : 

a. Mengembangkan  kawasan  budidaya  yang  berwawasan  

lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; 

b. Mengendalikan  perkembangan  fisik  permukiman  dan  

peruntukan lainnya; dan 

c. Mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan 

perdesaan dan perkotaan. 

7. Strategi meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan 

ekonomi sosial ke seluruh wilayah antara lain: 

a. Mengembangkan dan memeratakan sarana dan prasarana 

ekonomi sosial pada seluruh bagian kawasan; dan 

b. Menyediakan dan memeratakan fasilitas pelayanan ekonomi 

sosial. 

Telaahan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis : 

Adapun penanganan terhadap dampak sosial (social safety net) 

dilakukan melalui pemberian bantuan pangan tunai atau non tunai 

kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Selanjutnya 

Stimulus Ekonomi merupakan program pemulihan ekonomi dilakukan 

melalui beberapa sektor, diantaranya stimulus ekonomi dan 

optimalisasi ekonomi digital melalui pemberian stimulus bagi UKM/IKM 

terdampak Covid-19, penguatan digitalisasi pada sektor UKM, pasar 

tardisional, dan pada berbagai transaksi serta pendampingan dan 

stimulus usaha UKM agar dapat melaksanakan diversifikasi usaha 

pada sector-sektor strategis (masker non medis, lahan makanan dan 

lain sebagainya. 

Adapun program-program yang yang tertuang pada KLHS Perubahan 

RPJMD yaitu : 

1. Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM 

2. Program penguatan kelembagaan koperasi 

3. Program pengembangan koperasi dan UKM 

4. Program pengembangan sumber daya manusia UKM 
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3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 

Metode penentuan Isu-isu strategis perencanaan pengembangan 

pelayanan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM oleh Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yaitu melakukan cross 

reference existing condition with Ideal goals. Hasil analisis SWOT 

terhadap renstra Kementerian dan renstra Kabupaten kota yang telah 

diuraikan sebelumnya merupakan acuan dasar dengan penyesuaian 

dengar RPJMD Provinsi Sumatera Utara.  

Berdasar kondisi dan hasil analisis yang diuraikan sebelumnya dapat 

dilihat secara keseluruhan bahwa pelayanan dalam pemberdayaan 

Koperasi dan UKM merupakan permasalahan yang kompleks.  

Ketersediaan dan kemampuan aparatur pembina sangat berpengaruh 

dalam hal Ini. Begitu banyaknya permasalahan Koperasi dan UKM 

yang perlu dibenahi mulai dari kemampuan pelaku Koperasi dan UKM, 

lemahnya akses UKM terhadap sumber daya produktif, kemampuan 

akses permodalan dan persaingan dengan badan usaha lainnya, iklm 

usaha yang belum kondusif dan kesetaraan gender dalam dukungan 

usaha dan modal kerja yang masih lebih memprioritaskan kaum pria 

dibanding kaum wanita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan beberapa 

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius adalah sebagai 

berikut:  

a. Pandemic Covid-19 yang melanda dunia dan berdampak juga di 

Indonesia mengakibatkan salah satunya Jumlah pengangguran 

meningkat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

melalui Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan penguatan di 

Sektor UKM melalui pemanfaatan e-Katalog dan aplikasi Bela 

Pengadaan, melakukan kerjasama dengan  marketplace nasional 

untuk mendorong pembelian produk UKM dengan menyediakan 

satu halaman khusus produk asal Sumatera Utara dalam kurun 

waktu 1 bulan penuh.  Untuk promosi, pemerintah daerah juga 

perlu bekerjasama dengan selebgram/artis/content creator 

nasional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

dibarengi dengan  Virtual Campaign Dari Sumut untuk Sumut. 

b. Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai 

dengan lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi 

seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain 

sebagainya harus segera disikapi karena dapat menjadi peluang 

sekaligus ancaman bagi keberadaan Koperasi dan UKM di 
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Indonesia. Ancaman terhadap sustainabilitas Koperasi dan UKM 

harus disikapi dengan pengembangan inovasi dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dan teknologi tepat guna dalam proses 

managemen dan produksi serta pengembangan kolaborasi antara 

pelaku koperasi dan UKM dengan pemerintah, lembaga keuangan 

(Bank dan non Bank), dan produsen bahan baku produksi.  

c. Kesetaraan gender dalam peran serta pengambilan kebijakan dan 

pengelolaan koperasi dan UKM masih sangat besar dan 

berpengaruh terhadap akses dukungan usaha dan modal kerja. 

d. Perlunya standarisasi terhadap kualitas manajemen pengelolaan 

usaha bagi Koperasi dan UKM.  

e. Sulitnya merubah pemikiran (mindset) di masyarakat khususnya 

sarjana tentang wirausaha sehingga pola pikir yang berkembang 

dimasyarakat dapat perlahan berubah dari mencari pekerjaan 

menjadi pembuat lapangan pekerjaan.  

f. Kurangnya kompetensi aparatur pembina Koperasi dan UKM 

disebabkan kurangnya pelatihan bagi aparatur pembina. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan Dokumen 

Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang 

terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai 

kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai 

keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari 

tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk 

mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai 

kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan 

berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan 

kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin 

dicapai selama lima tahun. 

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk periode 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra 

didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, 

khususnya di bidang koperasi,usaha kecil dan menengah di Provinsi 

Sumatera Utara. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara 

terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara 

secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 5 (lima) tahun 

mendatang, berikut tujuan dan sasaran, indikator dan target indikator 

jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

tahun 2019-2023. 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

 

1. Merubah pemahaman masyarakat tentang kesempatan 

berwirausaha antara kaum pria dan wanita sama besar  

(kesetaraan gender), serta pemahaman tentang 

kewirausahaan yang berkembang di masyarakat berubah 

secara perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan kerja baru 

1.  Pertambahan 

wirausaha 

baru 

(mikro,kecil 

dan 

menengah) 

 

1000 UMKM 1000 UMKM 200 UKM 250 UKM 300 UKM 

2. Meningkatkan daya saing 

produk koperasi dan UKM 

 

2. Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya 

saing produk koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan  

teknologi informasi dan teknologi tepat guna dalam proses 

produksi jasa dan barang menjadi prioritas untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

2. Persentase 

Peningkatan 

Penjualan 

Produksi 

KUKM yang di 

fasilitasi 

pemasaranny

a 

5% 7,5% 2% 2.5% 3% 

3. Persentase 

KUKM yang 

difasilitasi 

sarana 

usahanya 

5% 7,5% 2% 2.5% 3% 

3. Meningkatkan stabilitas 

permodalan koperasi aktif 

 

3. Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan UKM  

Provinsi Sumatera Utara 

 

4. Persentase 

Koperasi Aktif 

yang 

mengakses 

permodalan 

 

5% 7,5% 2% 2.5% 3% 

4. Meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap mutu 

produk 

 

4. Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal,  

dan Hak Merek serta HAKI 

5. Peningkatan 

Jumlah UMKM 

yang 

mendapat 

50 UMKM 75 UMKM 20 UKM 25 UKM 30 UKM 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM  

Provinsi Sumatera Utara 
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sertifikasi 

HAKI, IRT, 

Halal, dan 

BPOM 

5. Meningkatkan kualitas 

kelembagaan koperasi 

 

5. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus 

dan pengelola koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera 

sehingga secara bertahap kompetensi (pengetahuan, skill, 

dan sikap) para pengurus dan pengelola koperasi dan UKM 

meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga 

koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

perkoperasian dan jati diri perkoperasian Indonesia 

6. Persentase 

Perolehan 

SNIK 

60% 65% 65% 70% 70% 

7. Persentase 

Jumlah 

Koperasi 

melaksakan 

RAT 

35% 40% 45% 50% 55% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

 

5.1  Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera  Utara 

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan didalam Renstra, dan merupakan langkah-langkah yang memuat 

berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu 

organisasi. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk 

menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai 

tujuan suatu organisasi. Kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal. 

Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam 

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait 

langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan 

kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan 

akan ditempuh Pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan 

menjalankan misi pembangunan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara telah 

dikemukakan di atas, ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

VISI      SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT 

MISI      Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, 

Pendidikan yang baik, Kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan 

pertumbuhan 

wirausaha baru 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merubah pemahaman masyarakat 

tentang kesempatan berwirausaha 

antara kaum pria dan wanita sama 

besar  (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan 

yang berkembang di masyarakat 

berubah secara perlahan dan 

merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta 

lapangan kerja baru 

1.1.1 Merubah pemahaman masyarakat 

tentang kesempatan berwirausaha 

antara kaum pria dan wanita sama 

besar (kesetaraan gender), serta 

pengembangan pemahaman dan 

wawasan tentang kewirausahaan 

yang dapat merubah pola pikir 

masyarakat dari mencari pekerjaan 

menjadi pencipta lapangan kerja 

baru 

1 Memberikan keahlian manajemen usaha dan keahlian 

pengembangan inovasi usaha kepada kaum pria dan 

wanita (kesetaraan gender) sehingga mampu untuk 

berusaha 

2 Menumbuhkan kesadaran untuk 

berwirausaha dalam kelompok-kelompok 

masyarakat.  

 

3 Memfasilitasi sarjana non produktif untuk 

meningkatkan produktivitasnya.  

 

4 Meningkatkan kualitas dan ragam produk-

produk KUKM sehingga mampu bersaing di 

pasar.  

2 Meningkatkan 

daya saing 

produk koperasi 

dan UKM 

 

2.1 Merubah pola pikir masyarakat 

tentang kualitas dan daya saing 

produk koperasi dan UKM. Sehingga 

pemanfaatan  

teknologi informasi dan teknologi 

tepat guna dalam proses produksi 

jasa dan barang menjadi prioritas 

untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan efisien 

2.1.1 Meningkatkan daya saing Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Untuk memfasilitasi 

terselenggaranya iklim usaha yang 

kondusif, efisien, sehat dalam 

persaingan usaha dan non 

diskriminatif bagi kelangsungan 

perkembangan dan peningkatan 

kinerja usaha Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah melalui 

pengurangan hambatan dalam 

berusaha, peningkatan pemanfaatan 

teknologi informasi dan teknologi 

1 Meningkatkan kualitas produk Koperasi dan 

UMKM.  

2 Sinkronisasi peraturan perundang-

undangan tingkat nasional dan daerah.  

 

3 Penguatan pendampingan bagi usaha 

koperasi dan UMKM.  

4 Pengembangan dan dukungan kegiatan 

kajian terapan.  
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tepat guna untuk meningkatkan 

efisiensi dan meningkatkan mutu 

produk koperasi dan UMKM 

5 Pengembangan model dalam hasil - hasil 

kajian dan penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan dan skala usaha Koperasi.  

6 Peningkatan kemampuan dan kualitas 

aparatur pembina Koperasi dan UMKM.  

7 Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi 

dan teknologi tepat guna dalam proses 

produksi pada usaha koperasi dan UMKM.  

8 Peningkatan kualitas produk dengan 

menmanfaatkan teknologi untuk packaging 

(kemasan produk).  

9 Penguatan daya saing produk memalui 

pengembangan komunitas koperasi dan 

UMKM. 

3. Meningkatkan 

stabilitas 

permodalan 

koperasi aktif 

 

3.1 Menigkatnya jumlah koperasi aktif 

yang mengakses permodalan melalui 

fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

 

3.1.1 Meningkatkan jumlah koperasi aktif 

yang mengakses permodalan melalui 

fasilitasi OPD 

1 Menyusun bahan dukungan akses penjamin 

dan pembiayaan bagi Koperasi aktif.  

 

2 Meningkatkan kemampuan pengelola 

Koperasi dalam menyusun proposal 

kemitraan untuk permodalan.  

 

3 Mengembangkan jejaring kemitraan dengan 

lembaga keuangan bank dan non bank.  

 

4 Mengembangkan unit pelaksanan teknis, 

badan layanan umum daerah untuk 

permodalan Koperasi.  
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4. Meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap mutu 

produk 

 

4.1 Meningkatnya jumlah produk yang 

dihasilkan oleh koperasi dan UKM 

yang memiliki izin usaha, PIRT, 

Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta 

HAKI 

4.1.1 Meningkatnya jumlah produk yang 

dihasilkan oleh Koperasi dan UKM 

yang memiliki izin usaha, PIRT, 

Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta 

HAKI 

1 Memfasilitasi perolehan izin usaha, PIRT, 

Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta HAKI.  

2 Meningkatkan pengawasan terhadap usaha koperasi dan 

UKM agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

3 Meningkatkan akses pasar Koperasi dan 

UMKM.  

4 Peningkatan penguasaan teknologi 

informasi dan teknologi tepat guna bagi 

Koperasi dan UMKM.  

 

5 Peningkatan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam memperkenalkan Produk - 

produk Koperasi dan UKM Sumatera Utara.  

6 Mengembangkan komunitas antar usaha.  

7 Merangsang KUKM untuk mengembangkan 

inovasi-inovasi produk.  

5 Meningkatkan 

kualitas 

kelembagaan 

koperasi 

 

5 Meningkatnya kompetensi dan 

profesionalisme pengurus dan 

pengelola koperasi di Provinsi 

Sumatera sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan 

sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi meningkat menuju 

professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan 

koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

1 menumbuhkan koperasi baru dan 

meningkatkan kualitas kelembagaan 

koperasi sehingga koperasi dapat 

tumbuh, berkembang dan berjalan 

sesuai dengan jati dirinya 

1 Sosialisasi manfaat berkoperasi di 

masyarakat.  

 

2 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi 

3 Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi 

4 Peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur pembina 
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perkoperasian dan jati diri 

perkoperasian Indonesia 

 

5 Penguatan kelembagaan koperasi 

6 Sosialisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian 

8 Penguatan pengawasan koperasi 

9 Penegakan hukum terhadap koperasi yang beroperasi tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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Tabel 5. 2 

Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

Sesuai Dengan RPJMD Tahun 2019-2023 

No. Arah Kebijakan 
Tahun Pelaksanaan 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Memberikan keahlian manajemen 

usaha dan keahlian pengembangan 

inovasi usaha kepada kaum pria 

dan wanita (kesetaraan gender) 

sehingga mampu untuk berusaha 

     

2.  Menumbuhkan 
kesadaran untuk 
berwirausaha dalam 
kelompok-kelompok 
masyarakat.  

      

3.  Memfasilitasi 
sarjana non 
produktif untuk 
meningkatkan 
produktivitasnya.  
 

     

4.  Meningkatkan 
kualitas dan ragam 
produk-produk 
KUKM sehingga 
mampu bersaing di 
pasar.  

     

5.  Meningkatkan kualitas produk 

Koperasi dan UMKM.  

     

6.  Sinkronisasi 
peraturan 
perundang-
undangan tingkat 
nasional dan 
daerah.  

     

7.  Penguatan 
pendampingan bagi 
usaha koperasi dan 
UMKM.  

     

8.  Pengembangan dan 
dukungan kegiatan 
kajian terapan.  

     

9.  Pengembangan model dalam hasil - 

hasil kajian dan penelitian yang 

sesuai dengan kebutuhan dan skala 

usaha Koperasi.  

     

10.  Peningkatan kemampuan dan 

kualitas aparatur pembina Koperasi 

dan UMKM.  

     

11.  Sosialisasi pemanfaatan teknologi 

informasi dan teknologi tepat guna 

dalam proses produksi pada usaha 

koperasi dan UMKM.  

     

12.  Peningkatan kualitas produk 

dengan menmanfaatkan teknologi 
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untuk packaging (kemasan produk).  

13.  Penguatan daya saing produk 

memalui pengembangan komunitas 

koperasi dan UMKM. 

     

14.  Menyusun bahan 
dukungan akses 
penjamin dan 
pembiayaan bagi 
Koperasi aktif.  

     

15.  Meningkatkan 
kemampuan 
pengelola Koperasi 
dalam menyusun 
proposal kemitraan 
untuk permodalan.  

     

16.  Mengembangkan 
jejaring kemitraan 
dengan lembaga 
keuangan bank dan 
non bank.  

     

17.  Mengembangkan 
unit pelaksanan 
teknis, badan 
layanan umum 
daerah untuk 
permodalan 
Koperasi.  

     

18.  Memfasilitasi perolehan izin usaha, 

PIRT, Sertifikat Halal, dan Hak 

Merek serta HAKI.  

     

19.  Meningkatkan pengawasan 

terhadap usaha koperasi dan UKM 

agar dapat berjalan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

     

20.  Meningkatkan akses pasar 

Koperasi dan UMKM.  

     

21.  Peningkatan 
penguasaan 
teknologi informasi 
dan teknologi tepat 
guna bagi Koperasi 
dan UMKM.  

     

22.  Peningkatan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam memperkenalkan 

Produk - produk Koperasi dan UKM 

Sumatera Utara.  

     

23.  Mengembangkan komunitas antar 

usaha.  

     

24.  Merangsang KUKM untuk 

mengembangkan inovasi-inovasi 

produk.  

     

25.  Sosialisasi manfaat 
berkoperasi di 
masyarakat.  

     

26.  Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
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kelembagaan dan 
pemberdayaan 
koperasi 

27.  Revitalisasi fungsi 
kelembagaan 
koperasi 

     

28.  Peningkatan 
kemampuan dan 
kualitas aparatur 
pembina 

     

29.  Penguatan 
kelembagaan 
koperasi 

     

30.  Sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
perkoperasian 

     

31.  Penguatan 
pengawasan 
koperasi 

     

32.  Penegakan hukum 
terhadap koperasi 
yang beroperasi 
tidak sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan 

     

 

5.2  Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis 

Strategi dan Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan 

mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk 

mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih 

sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi 

agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan 

digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan 

setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

        Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan 

memperhatikan capaian dan periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 5 

(lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh 

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah 

sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan yang 

difokuskan guna: 

1. Meningkatkan kapasitas SDM operator ODS se-Sumatera Utara 

2. Memfasilitasi dan  dukungan perizinan Koperasi melalui online single submission 

(OSS) 
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3. Meningkatkan perolehan SNIK bagi Koperasi aktif di Sumatera Utara 

4. Mensosialisasikan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 77 

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi 

UKM 

5. Memberikan Bantuan Sarana Kelembagaan Koperasi untuk Penguatan Koperasi yang 

Modern Berbasil Digital 

6. Memfasilitasi Pemasaran Produk UMKM melalui Market Place (Bela Pengadaan, Lazada, 

Bibli, Shopee, Tokopedia) 

Adapun dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera terhadap Kegiatan 

strategis daerah sebagai kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung 

oleh masyarakat yaitu    

Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan 

lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis 

daerah yang mana salah satunya diprogramkan oleh Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara yaitu Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM menuju 

digitalisasi pemasaran.. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Realisasi Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Utara dituangkan dalam 7 (tujuh) program yaitu :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.  

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi   

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro 

(UMKM) 

7. Program Pengembangan UMKM  

 

Rericana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif disajikan pada dalam 

Lampiran Tabel T-C.27 Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 

6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif 

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas 

Pembangunan dan Kegiatan Startegis Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1. 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN  

BIDANG URUSAN  

 

7.1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Utara 

Untuk mengukur dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran 

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 melalui Renstra Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan 

menggunakan indikator Kinerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Sumatera Utara. 

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera 

Utara yang mengacu pada Misi Gubernur yang termuat dalam RPJMD 2019-2023 

yaitu :  

Misi ke - 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam 

kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang 

cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang 

menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau. 

Tujuan ke - 3 yaitu : 

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Sasaran : 

Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. 

Indikator Sasaran : 

Tingkat partisipasi angkatan kerja
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

NO Indikator 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 

Tahun 1 

(2019) 

Tahun 2 

(2020) 

Tahun 3 

(2021) 

Tahun 4 

(2022) 

Tahun 5 

(2023) 
 

(1)  (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil dan menengah) 1000 

UMKM 

1000 

UMKM 

1000 

UMKM 

1000 

UMKM 

1000 

UMKM 

1000 

UMKM 

2. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM yang di fasilitasi 

pemasarannya 

5% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 

3. Persentase KUKM yang difasilitasi sarana usahanya 5% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 

4. Persentase Koperasi Aktif yang mengakses permodalan 5% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 

5. Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI, IRT, 

Halal, dan BPOM 

(unit) 

50 

UMKM 

75 

UMKM 

100 

UMKM 

150 

UMKM 

200 

UMKM 

200 UMKM 

6. Persentase Perolehan SNIK 

 

60% 65% 65% 70% 70% 70% 

7. Persentase Jumlah Koperasi melaksakan RAT 35% 40% 45% 50% 55% 55% 
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7.2  Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan dan Kegiatan 

Strategis Daerah 

Adapun Indikator Kinerja Prioritas pembangunan yaitu : 

1. Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah) 

2. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah yang difasilitasi pemasarannya  

3. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana 

usahanya 

4. Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan 

5. Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi 

Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan 

Pemeriksa Obat dan Makanan 

6. Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi 

7. Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 

 

Dengan adanya indikator Kinerja prioritas pembangunan diatas Dinas Koperasi dan 

UKM mendukung salah satu Kegiatan Strategis Daerah yaitu Prioritas peningkatan 

kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang 

dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan strategis daerah, yaitu :  

a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan 

dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;  

b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi 

pemasaran; 
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          BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatara Utara. Ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM yang akan dilaksanakan oleh  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara pada periode tahun 2019 – 2023. Tentu saja 

keberhasilannya  sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumbar pendanaannya serta komitmen 

semua pihak.  

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan 

memuat  seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban 

sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM di Sumatera Utara.  Namun dalam pelaksanaannya sangat 

dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab Itu 

pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan membutuhkan kecermatan, 

kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan 

demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibel) dalam 

pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, 

serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah 

ditetapkan.  

Selanjutnya Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara periode 2019-2023 Ini menjadi acuan kerja bagi Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, Untuk itu semuanya harus melaksanakan dengan baik dan 

akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Dengan 

demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UMKM, serta mampu 

mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja 

dukungan semua plhak diperlukan, khususnya dan seluruh pemangku 

kepentingan terhadap kemajuan Koperesi dan UKM di Sumatera Utara. 



 

VISI 

MISI 

Tujuan 

RPJMD 

Sasaran 

RPJMD 

IKU  

RPJMD 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

 

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

 

        

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 



 

Sasaran 

Diskop 

dan UKM 

Indikator 

Tingkat 

Eselon II 

Indikator 

Tingkat 

Eselon III 

  

  

         

DINAS KOPERASI DAN UKM 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), 

Sertifikat Halal, dan Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IUMK dan  Halal 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

 

INDIKATOR ESELON III   

Program Pengembangan Sumber Daya 

Manusia KUKM 
Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program peningkatan daya saing koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi 

Pelaku KUKM 

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

- Meningkatnya Sertifikat Nomor Induk 
Koperasi (SNIK) Aktif 

Meningkatnya Jumlah Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah Produk  
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Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM 

Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan 

Dinas Penghubung Daerah 

Provinsi Sumatera utara 

Dinas Penanaman Modal dan 

Promosi 

Dinas Pertanian dan  

Ketahanan Pangan Dinas Penghubung Daerah Provinsi 

Sumatera utara 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Dinas Penanaman Modal dan Promosi 

- Meningkatnya Jumlah Anggota  Koperasi 
Aktif 

 

-  

UMKM Yang Berdaya Saing 

 

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Mobile 

E-Community UMKM Sumut Bagi Wirausaha 

Baru 

Dukungan Pengembangan Koperasi Serba 

Usaha(KSU) Pasar Modern dan Pasar 

Tradisional. 

Pengembangan Kewirausahaan dalam 

rangka peningkatan produktivitas bagi pelaku 

usaha.  

Sosialisasi Proses Penerbitan Nomor Idnuk 

Sertfikat  Nomor Induk Koperasi Dukungan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan Produk 

Pelatihan Kelayakan Usaha Bagi KUMKM 
Pengelolaan Usaha Koperasi Bagi 

Pengurus/Anggota  Koperasi Nelayan 

Koordinasi Teknis Pemberdayaan Usaha 

Kecil 

Peningkatan Kelembagaan Kelompok Usaha 

Masyarakat Menjadi Koperasi 
Pelatihan Pengembangan kemasan produk Bagi UMKM 

Pelatihan Tata Boga Ca 

ke Bagi UKM 

Observasu Pengembangan Usaha Koperasi 

Sektor Perikanan. 

Pengembangan Ekonomi kerakyatan melalui 

program pendayagunaan Potensi Daerah. 

Penumbuhan, Pembinaan  dan Pengembangan 

Koperasi Aktif dan Tidak Aktif  Binaan Provinsi 

Oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. 

Pelatihan Produk Halal Bagi UMKM 

Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif 

Bidang Jahit dan Bordir Bagi UKM 

Pemberdayaan Koperasi dan UKM Nelayan 

didaerah Tertinggal. 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 

Produktif. 

Dukungan Kerjasama tentang pemanfaatan 

Sertfikat Nomor Induk Koperasi dengan Instansi 

Terkait/Bank/Non-Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya 

 

Pelatihan Kewirausahaan Handycraft Bahan 

Baku Barang Bekas Bagi Usaha Mikro dan 

Kecil 

    

Pelatihan Kewirausahaan yang berbasis 

Syariah Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi 

Syariah 

    

 

 

v

Dinas Perikanan dan Kelautan 
 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Ketenagakerjaan 

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Dinas Sosial 

Dinas Perikanan dan Kelautan 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Dinas Sosial 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Dinas Ketenagakerjaan 



 

TABEL 5 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

SEKRETARIS 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 



 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian Indonesia 

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah Koperasi 

melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah Produk 

Koperasi Yang Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 

  

SEKRETARIS (ESS III) 



 

TUJUAN SEKRETARIAT 

Mengoptimalkan tertib penyelenggaraan urusan kedinasan 

SASARAN SEKRETARIAT 

Terwujudnya operasional pelayanan kedinasan yang efektif 

  

PROGRAM 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

          

Indikator: Indikator: Indikator: Indikator: Indikator: 

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Layanan 

Administrasi Perkantoran (%) 

Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Layanan (%) Meningkatnya Efektivitas dan Produktifitas Layanan 

(%) 

Meningkatnya Kapasitas dan Produktifitas Kerja 

Layanan (%) 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan 

(%) 

  

ESS IV 

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB. BAGIAN KEUANGAN SUB. BAGIAN PROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBLIK 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan 

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 

Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara 

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kinerja 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Utara 

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara 

Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, 

Semesteran dan Tahunan 

Tersusunya Pelaporan Keuangan Triwulan, 

Semesteran dan Tahunan 

Orientasi Program Penumbuhan dan 

Pengembangan Koperasi dan UKM Bagi 

Aparatur Perencana 

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan 

Koperasi dan UKM Bagi Aparatur Perencana 

Penyusunan Pedoman Pengisian Laporan 

Kinerja Bagi Pegawai 

TersusunnyaPedoman Pengisian Laporan 

Kinerja Bagi Pegawai 

Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca Akhir Tahun 

Tersusunya Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca Akhir Tahun 

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Tersusunnya Renstra Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Sumatera Utara 

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi ASN 
Peningkatan kualitas aparatur Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara 

Penyusunan Teknis percepatan Penyerapan 

Anggaran 
 Tersusunya Laporan Penyerapan Anggaran 

Perencanaan Pengembangan Teknologi 

Tepat Guna Bagi Koperasi Produksi dan 

UKM 

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan 

Teknologi Tepat Guna Bagi Koperasi Produksi 

dan UKM 

Pengembangan Sistem Informasi Publik 

Terhadap Perkembangan KUMKM Sumatera 

Utara 

Tersedianya Sistem Informasi Publik Terhadap 

Perkembangan KUMKM Sumatera Utara 



 

TABEL 6 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

BIDANG KELEMBAGAAN 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 



 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 



 

  

BIDANG KELEMBAGAAN  (ESS III) 

TUJUAN BIDANG KELEMBAGAAN 

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 

SASARAN BIDANG KELEMBAGAAN 

Jumlah koperasi aktif 

  

PROGRAM 

Peningkatan kerjasama koperasi Verifikasi Izin Koperasi Pendataan Koperasi Yang Melakukan RAT 

      

Indikator: Indikator: Indikator: 

Peningkatan kerjasama koperasi dengan pihak lembaga keuangan dan non keuangan (%) Menigkatnya Jumlah Koperasi Aktif (%) Peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (%) 

      

ESS IV 

SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DAN DATA SEKSI PENGELOLAAN DATA 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Penguatan Tertib Administrasi Kelembagaan 

Koperasi 

Persentase Perolehan 16 Bulan Koperasi Kualitatif Perkembangan Koperasi dan 

Pendataan Koperasi Unggulan di Sumatera 

Utara 

Persentase Perkembangan Koperasi dan 

Pendataan Koperasi Unggulan di Sumatera 

Utara (%) 

Sosialisasi Proses Penerbitan Nomor Induk 

dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi 

Persentase peningkatan jumlah penerbitan 

Nomor Induk dan Sertifikat Nomor Induk 

Koperasi (%) 

Peningkatan Kelembagaan Kelompok Usaha 

Masyarakat Menjadi Koperasi  

Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Revitalisasi koperasi tidak aktif binaan 

Provinsi Berdasarkan Evaluasi Tim 

Penyelesai Pembubaran Koperasi 

Persentase koperasi tidak aktif binaan 

Provinsi (%) 

Pendataan Koperasi dan UKM Provinsi 

Sumatera Utara dan Kab/Kota dengan ODS 

Persentase Pendataan Koperasi dan UKM di 

Sumatera Utara 

    Pendataan LKM dan BPR Se - Provinsi 

Sumatera Utara 

Persentase data LKM dan BPR Se - 

Sumatera Utara (%) 

 

 



 

TABEL 7 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI 

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 



 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 



 

  

BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI  (ESS III) 

TUJUAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI  

Peningkatan kualitas pemberdayaan koperasi 

SASARAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI  

Peningkatan produktivitas koperasi melalui peningkatankualitas SDMkoperasi 

  

PROGRAM 

Pengembangan Usaha Koperasi Peningkatan SDM Koperasi Peningkatan Permodalan dan Perlindungan Koperasi 

      

Indikator: Indikator: Indikator: 

Meningkatnya Jumlah Produk Koperasi Yang Berdaya Saing (%) Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM  (%) Meningkatnya Jumlah Produk Koperasi Yang Berdaya Saing (%) 

  

ESS IV 

SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA KOPERASI SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Pemberdayaan Usaha Koperasi 
Persentase peningkatkan produktivitas 

usaha koperasi (%) 

Bimtek Pengawasan Usaha Koperasi bagi 

Pembina/Pengurus/Anggota Koperasi 

Persentase Peningkatan Kemampuan 

Pembina/Pengurus/Anggota Koperasi dalam 

Pengawasan Usaha Koperasi (%) 

Bimbingan Teknis Pengembangan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) 

Persentase kegiatan Bimbingan Teknis 

Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS/UJKS) (%) 

Peningkatan Usaha Koperasi Melalui 

Sinergitas dengan Pihak Swasta/BUMN 

Persentase Sinergitas Dengan Pihak 

Swasta/BUMN Meningkat 

Bimtek Pengawasan kelembagaan koperasi 

bagi Pembina/Pengurus/Anggota Koperasi 

Persentase Peningkatan Kemampuan 

Pembina/Pengurus/Anggota dalam 

pengawasan Kelembagaan (%) 

Bimbingan Teknis Penguatan dan 

Akuntabilitas Koperasi Dalam Persaingan 

Usaha 

Persentase kemampuan koperasi dalam 

bersaing di pasar serta semakin baiknya 

sistem pelaporan (%) 

  
Bimbingan Teknis Pengawasan, Dewan 

Syariah Tentang Koperasi KSPPS/USPPS 

Persentase Peningkatan Pengetahuan 

Dewan Pengawas Syariah tentang peraturan 

dalam mengelola KSPPS/USPPS (%) 

Sosialisasi Strategi Peningkatan Usaha 

Koperasikonvensional dan syariah 

Persentase peningkatan usaha koperasi 

konvensional dan syariah (%) 

    
Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha 

Koperasi Pondok Pesantren dan Pengadaan 

Persentase Pengembangan Koperasi 

Pondok Pesantren Semakin Meningkat 

 

 



 

TABEL 8 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 



 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 

  



 

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL  (ESS III) 

TUJUAN BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 

Peningaktan kualitas pemberdayaan usaha kecil 

SASARAN BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL 

Peningkatan prokduktivitas usaha kecil 

  

PROGRAM 

penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dukungan pembiayaan, sarana prasarana usaha bagi 

pemberdayaan usaha kecil, informasi, kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha 

penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil penyelenggaraan koordinasi pengembangan kewirausahaan 

      

Indikator: Indikator: Indikator: 

Persentase kegiatan fasilitasi dukungan pembiayaan, sarana prasarana usaha bagi 

pemberdayaan usaha kecil, informasi, kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha (%) 

Persentase kegiatan koordinasi penyelenggaraanpemberdayaan dan perlindungan usaha 

kecil (%) 

Persentase kegiatan penyelenggaraan koordinasi pengembangan kewirausahaan (%) 

  

ESS IV 

SEKSI FASILITASI USAHA KECIL SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KECIL SEKSI PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Dukungan Temu Bisnis Bagi Usaha Kecil 

Dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar 

Antar Provinsi 

Persentase pertumbuhan Jaringan Usaha 

Antar jenis usaha (%) 

Bimtek Peningkatan Pemasaran Produk-

produk UKM 

Persentase peningkatan Pangsa Pasar 

Produk-Produk UKM (%) 

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan 

Wirausaha Pemula 

Persentase data pengembangan usaha kecil 

(%) 

Percepatan Pemberdayaan UMKM Melalui 

Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Usaha 

Kecil 

Meningkatnya Produktivitas Usaha Kecil 
Koordinasi Teknis Pemberdayaan Usaha 

Kecil 

Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan 

Usaha Kecil 
Pelatihan Kewirausahaan Usaha Produktif 

Persentase Kewirausahan Usaha yang 

produktif (%) 

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan UP2K-

TPPKK dan Pengadaan Hibah 
Mendukung Aktivitas UP2K-TPPKK 

Dukungan Perolehan Sertifikat Label Halal 

(MUI) Bagi Usaha Kecil 
Usaha Kecil Memiliki Label Halal 

Pengembangan Kewirausahaan dalam 

rangka Peningkatan Produktivitas Bagi 

Pelaku Usaha 

Meningkatnyasemangatkewirausahaan di 

kalangan para pelakuusaha 

Dukungan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan 

Produk 

Produk Usaha Kecil akan semakin Berkualitas 

dengan Kemasan Produk yang baik 

Percepatan Pemberdayaan UMKM Melalui Tim 

Koordinasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara 

Terkoordinasinya Pemberdayaan UMKM di 

Sumatera Utara 

Dukungan Pendampingan Program Pembinaan 

Bagi Usaha Kecil 
Meningkatnya Produktivitas Usaha Kecil 

    
Pendampingan UMKM Sumatera Utara di 

SMESCO Jakarta 

Usaha Kecil Sumatera Utara mendapatkan 

pendampingan diSMESCO 



 

TABEL 9 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 



 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 

  



 

BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  (ESS III) 

TUJUAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi 

SASARAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 

  

PROGRAM 

Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan produk koperasi 

      

Indikator: 

Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan  usaha koperasi (%) 

  

ESS IV 

SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA SEKSI PENETAPAN PERATURAN DAN SANKSI 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan 

Koperasi bagi Pengurus KSP/USP 

Meningkatnya Pengetahuan Pengurus 

Koperasi dalam Menilai Kesehatan Koperasi 

Pola Konvensional 

Pemantauan  dan Penanganan  Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Koperasi 

Persentase pelaksanaan Penanganan 

Permasalahan Koperasi (%) 

Rapat Koordinasi Satuan Tugas 

Pengawasan (satgas) Koperasi se Provinsi 

Sumatera Utara 

Meningkatnya Pemahaman Anggota Satgas 

dalam Melaksanakan Pengawasan Koperasi 

Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan 

Koperasi Bagi Pengurus KSPPS/USPPS 

Meningkatnya Pengetahuan Pengurus 

Koperasi dalam Menilai Kesehatan Koperasi 

Pola Syariah 

Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi 

Koperasi 

Terlaksananya Bimbingan Teknis 

Pengawasan Bagi Koperasi 

Sosialisasi Penerapan Peraturan dan Sanksi 

Bagi Koperasi Bermasalah Sumatera Utara 

Semakin Meningkatnya Pemahaman 

Koperasi Bermasalah tentang Peraturan 

yang Berlaku 

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam dan Tindak Lanjut 

Semakin Meningkatnya Koperasi dalam 

Melaksanakan Penilaian Kesehatan Simpan 

Pinjam 

  Sosialisasi Kerjasama (MOU) Tentang 

Kepatuhan Koperasi 

Meningkatnya Pemahaman Gerakan 

Koperasi Mengenai Teknis Kerjasama 

Tentang Kepatuhan Koperasi 

Bimbingan Teknis Laporan Pertanggung 

jawaban KSP/USP dan KSPPS/USPPS 

Meningkatnya Pengetahuan Pengurus 

Koperasi dalam Melaksanakan Laporan 

Pertanggung jawaban 

  Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi 

Koperasi 

Meningkatnya Pengetahuan Anggota 

Koperasi dalam hal Pengawasa Koperasi 

Bimbingan Teknis Tutup Buku Bagi Koperasi Meningkatnya Pemahaman Anggota 

Koperasi Tentang Tutup Buku 

    



 

TABEL 10 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELATIHAN KOPERASI DAN UKM 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 



 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 

  



 

UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM  (ESS III) 

TUJUAN UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM  

Mengoptimalkan penyelenggaraan pelatihan bagi koperasi dan UKM 

SASARAN UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM  

Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UKM 

  

PROGRAM 

Terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi koperasi dan UKM dalam meningkatkan kualitas dan produktivitasnya 

      

Indikator: 

Persentase Koperasi aktif dan perumbuhan UKM (%) 

  

ESS IV 

SUB. BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELATIHAN DAN PENGAJARAN SEKSI MONITORING DAN EVALUASI 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Pelaksanaan kegiatan, pelayanan 

administrasi UPT Pelatihan Koperasi dan 

UKM 

Persentase kegiatan dan peningkatan 

layanan administrasi di UPT Pelatihan 

Koperasi dan UKM (%) 

Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk 

Bagi UMKM 

Persentase Peningkatan Kualitas Produk 

usaha mikro, kecil dan menengah (%) 

Identifikasi dan Konsultasi Pelaksanaaan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Persentase identifikasi kebutuhan pendidikan 

dan pelatihan (%) 

Peningkatan sarana dan prasarana UPT 

Pelatihan Koperasi dan UKM 

Persentase peningkatan sarana dan 

prasarana UPT Pelatihan Koperasi dan UKM 

(%) 

Pelatihan UKM Ekspor Yang Berbasis 

Kompetensi Bagi UKM 

Persentase peningkatan jumlah produk UKM 

yang layak ekspor (%) 
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan 

Persentase keberhasilan pasca pelatihan 

(%) 

      



 

TABEL 11 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 



 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 

  



 

UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (ESS III) 

TUJUAN UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU 

Mengoptimalkan layanan usaha bagi pelaku UMKM 

SASARAN UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU 

Pengenalan produk UMKM 

  

PROGRAM 

Terselenggaranya kegiatan pameran dan promosi produk UMKM 

      

Indikator: 

Persentase peningkatan produktivitas UMKM (%) 

  

ESS IV 

SUB. BAGIAN TATA USAHA SEKSI PAMERAN DAN PROMOSI SEKSI PELAYANAN USAHA 

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

Pelaksanaan kegiatan, pelayanan 

administrasi UPT Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (%) 

Persentase kegiatan dan peningkatan 

layanan administrasi di UPT Pusat Layanan 

Usaha Terpadu (%) 

Pameran dan Promosi KUMKM Sumatera 

Utara 

Persentase kegiatan Pameran dan Promosi 

KUMKM (%) 

Pengelolaan Website/Aplikasi PLUT - 

KUMKM 

Persentase sarana publikasi dan promosi 

kegiatan pendampingan PLUT – KUMKM 

(%) 

Peningkatan sarana plut-kumkm Persentase peningkatan sarana PLUT (%) PLUT Expo Persentase kegiatan PLUT Expo (%) Peningkatan Kompetensi Konsultan 

Pendamping PLUT-KUMKM 

Persentase peningkatan Kemampuan 

Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM (%) 

Pengelolaan Galeri  Persentase Peningkatan Layanan Kepada 

UMKM 

Promosi Produk KUMKM dengan Biro 

Perjalanan (travel) 

Terjalinnya Kemitraan (MOU) dengan Pihak 

Travel (Biro Perjalanan) 

Temu Bisnis KUMKM Persentase Peningkatan/tercapainya 

Kerjasama antar UKM dengan Pelaku Bisnis 

Lainnya 

Publikasi Layanan PLUT dan KUMKM 

Unggulan Sumatera Utara 

Persentase Peningkatan Kunjungan KUMKM 

dan Pembeli 

Kurasi dan Seleksi Penempatan Produk 

KUMKM di Gerai Promosi dan Pemasaran 

Persentase Peningkatan Produk KUMKM 

yang Masuk ke Gerai-Gerai Skala Besar 

Bimtek Pendampingan Bidang Produksi Persentase Peningkatan Jumlah KUMKM 

yang memiliki Legalitas Produk 

    Pendampingan Konsultan PLUT-KUMKM Persentase Peningkatan Jumlah KUMKM 

yang didampingi/oleh Konsultan PLUT 

 



 

TABEL 12 

MATRIK POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-2023 

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA: 

Visi: “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat” 
 

 

Misi Ke-1 RPJMD 2019-2023: 

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau 
 

  

TUJUAN RPJMD MISI KE-1  TUJUAN RPJMD MISI KE-1 

1.4. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha  1.5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 

     

SASARAN RPJMD MISI KE-1  SASARAN RPJMD MISI KE-1 

1.4.1. 

Menurunnya tingkat pengangguran 

1.4.2.  

Meningkatnya jumlah wirausaha 

 1.5.1.  

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

1.5.2. 

Menurunnya Angka Kemiskinan 

         

IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023  IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 IKU GUBERNUR SUMUT 2019-2023 

1.4.1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

1.4.2.1 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 

 1.5.1.1 

Pertumbuhan PDRB (%) 

1.5.2.1 

Persentase Kemiskinan (%) 

2019 5,5 2019 6  2019 5,3 2019 8,87 

2020 5,4 2020 7  2020 5,4 2020 8,43 

2021 5,3 2021 8  2021 5,5 2021 8,04 

2022 5,2 2022 9  2022 5,6 2022 7,7 



 

2023 5,1 2023 10  2023 5,7 2023 7,39 

     

KADIS KOPERASI DAN UKM SUMUT 

TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD TUJUAN RENSTRA OPD 

Untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha baru 

Untuk meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM Untuk meningkatkan stabilitas permodalan 

koperasi aktif 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu produk 

Untuk Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 

          

SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD SASARAN RENSTRA OPD 

Merubah pemahaman masyarakat tentang 

kesempatan berwirausaha antara kaum pria dan 

wanita sama besar (kesetaraan gender), serta 

pemahaman tentang kewirausahaan yang 

berkembang di masyarakat berubah secara 

perlahan dan merubah pola pikir masyarakat dari 

mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan 

kerja baru 

Merubah pola pikir masyarakat tentang kualitas dan daya saing produk 

koperasi dan UKM. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan 

teknologi tepat guna dalam proses produksi jasa dan barang menjadi 

prioritas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien 

Menigkatnya jumlah koperasi aktif yang mengakses 

permodalan melalui fasilitasi OPD Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh koperasi 

dan UKM yang memiliki izin usaha, PIRT, Sertifikat Halal, dan 

Hak Merek serta HAKI 

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap 

kompetensi (pengetahuan, skill, dan sikap) para pengurus dan pengelola 

koperasi dan UKM meningkat menuju professional dan penumbuhan, 

pembinaan serta pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri perkoperasian 

Indonesia 

              

IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) IKU OPD (ES II) 

Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil 

dan menengah) 

(unit) 

Persentase Peningkatan 

Penjualan Produksi KUKM 

yang di fasilitasi pemasarannya 

(%) 

Persentase KUKM yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

(%) 

Persentase Koperasi Aktif yang mengakses 

permodalan 

(%) 

Peningkatan Jumlah   UMKM yang mendapat 

sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM 

(unit) 

Persentase Perolehan SNIK 

(%) 

Persentase Jumlah 

Koperasi melaksakan RAT 

(%) 

2019 1000 UMKM 2019 5% 2019 5% 2019 5% 2019 50 UMKM 2019 60% 2019 35% 

2020 1000 UMKM 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 7,5% 2020 75 UMKM 2020 65% 2020 40% 

2021 1000 UMKM 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 7,5% 2021 100 UMKM 2021 65% 2021 45% 

2022 1000 UMKM 2022 10% 2022 10% 2022 10% 2022 150 UMKM 2022 70% 2022 50% 

2023 1000 UMKM 2023 10% 2023 10% 2023 10% 2023 200 UMKM 2023 70% 2023 55% 

  

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM Program Pengembangan Koperasi Dan UMKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 
Program peningkatan daya saing koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: INDIKATOR KINERJA: 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku KUKM Meningkatnya Jumlah Koperasi 

Aktif 

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil 

Menengah yang aktif 

Meningkatnya Persentasi Koperasi Aktif Meningkatnya Jumlah 

Produk Koperasi Yang 

Berdaya Saing 

Meningkatnya Jumlah 

Produk UMKM Yang 

Berdaya Saing 

  



 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 

TUJUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Menyelenggarakan Kegiatan Perpustakaan dengan Jalan Memberikan Pelayanan Pengguna Perpustakaan 

SASARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengguna Perpustakaan 

  

PROGRAM 

   

      

Indikator: Indikator: Indikator: 

   

  

ESS IV 

   

Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator 

      

      

      



 

T

A

B

E

T

TABEL 4 

RENCANA PROGRAM, KEEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2021-2023

 
 

 

 

 

 

 

KOD
E 

 

 

 

 

BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAN PROGRAM 
PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 

 

 

 

 

 

INDIKATOR 
KINERJA PROGRAM 
(OUT COME) 

 

 

 

 

 

SATUA
N 

 

 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA 
PENDANAAN 

 

 

 

 

PERANGKAT 
DAERAH 
PENANGUNG 
JAWAB 

 

 

201
9 

 

 

2020 

 

 

2021 

 
 

2022 
 

 
 
2023 

 

 

KONDISI KINERJA PADA 
AKHIR PERIODE RPJMD 

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 

  (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

                 

 URUSAN WAJIB NON 
PELAYANAN DASAR 

               

 KOPERASI DAN 
USAHA KECIL 
MENENGAH 

               

 DINAS KOPERASI DAN 
USAHA KECIL MENENGAH 

               

1 PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI 

Jumlah Koperasi yang 
dilakukan 
pengawasan/pemeriksa
an 

unit - - - - 40 unit 433.133.550 50 unit 755.000.000 60 unit 800.000.000    

2 PROGRAM PENILAIAN 
KESEHATAN KSP/USP 
KOPERASI 

Jumlah KSP/USP 

Koperasi yang dilakukan 

penilaian kesehatan 

 

unit - - - - 30 unit 527.898.250 40 unit 520.000.000 50 unit 600.000.000    

3 PROGRAM PENDIDIKAN 
DAN LATIHAN 
PERKOPERASIAN 

Meningkatnya Sumber 

Daya Manusia Bagi 

Pelaku KUKM  

 

orang - - - - - - 250 orang 1.594.562.900 300 orang 1.700.000.000    

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PERLINDUNGAN 
KOPERASI 

Persentase Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah yang 

difasilitasi sarana 

usahanya 

 

persen - - - - 2 persen 3.227.326.962 2,5 persen 14.255.309.00
0 3 persen 15.000.000.00

0    



 

Meningkatnya 

Persentasi Koperasi 

Aktif  

 

% - - - - 40% - 45% - 50% -    

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
USAHA MENENGAH, USAHA 
KECIL, DAN USAHA MIKRO 
(UMKM) 

Persentase Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah yang 

mendapat sertifikasi 

Hak atas Kekayaan 

Intelektual, Industri 

Rumah Tangga, Halal 

dan Badan Pemeriksa 

Obat dan Makanan 

 

UMKM - - - - 20 UMKM 7.188.738.307 25 UMKM 5.920.499.000 30 UMKM 6.100.000.000    

Meningkatnya Produk 

KUKM Yang Berdaya 

Saing 

 

unit - - - - 52 unit - 60 unit - 70 unit -    

6 PROGRAM PENGEMBANGAN 
UMKM 

Pertambahan 

wirausaha baru (Mikro, 

Kecil dan Menengah) 

 

unit - - - - 2.865.528 
unit 15.725.616.308 2.870.528 

unit 
11.680.843.60

0 
2.875.528 

unit 
12.000.000.00

0    



 

 

LAMPIRAN 6  
TABEL 5 

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

TAHUN 2019-202 

 
 

 

 
NO 

 

 

 
SASARAN 
STRATEGI 

 

 

 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

 

 

 
DEFENISI OPERASIONAL 

 

 

 
FORMULASI 

 
KONDISI 
KINERJA 
PADA AWAL 
PERIODE 
RPJMD 

2020 

 

 

 
TARGET PENCAPAIAN 
SETIAP TAHUN 

 

 

 
SUMBER 

DATA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      2019 2020 2021 2022 2023  

1 Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Wirausaha Baru 
UMKM 

Pertambahan 
wirausaha baru 
(mikro,kecil dan 
menengah) 

a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik 
orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memiliki kekayan bersi paling 
banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta ruiah) 
tidak termasuk tanah dan abngunan tempat 
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta 
rupiah). 

 Jumlah UMKM Tahun Berjalan−Jumlah UMKM Tahun Lalu 2.859.000 1000 

UMKM 

445 

UMKM 

200 

UMKM 

250 

UMKM 

300 

UMKM 
Laporan 
Pendataan 
UKM,Online 
Data Sistem 
Koperasi (ODS) 
UKM 

b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling 
banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), 
tidak termasuk tanah dan bangunantempat 
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 
labih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratujuta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 
( dua miliar lima ratus juta rupiah). 



 

 
 

 

 
NO 

 

 

 
SASARAN 
STRATEGI 

 

 

 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

 

 

 
DEFENISI OPERASIONAL 

 

 

 
FORMULASI 

 
KONDISI 
KINERJA 
PADA AWAL 
PERIODE 
RPJMD 

2020 

 

 

 
TARGET PENCAPAIAN 
`SETIAP TAHUN 

 

 

 
SUMBER 

DATA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      2019 2020 2021 2022 2023  

   c. Usaha menengah adalah usahaekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan usaha kecil dan usaha besar dengan 
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 
500.000.000 (lim ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 (lima 
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh 
miliar). 

        

d) Wirausaha adalah seseorang yang berani 
berusaha secara mandiri dengan mengarahkan 
segala sumberdaya dan upaya meliputi, 
kepandaian mengenali produk baru, menentukan 
cara produksi baru, menyusun operasi untuk 
pengadaan produk baru, memasarknnya, serta 
mengatur permodalan operasinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. 

2 Meningkatnya 
Daya Saing 
Produk Koperasi 
dan UKM (KUKM) 

1. Persentase 
Peningkatan Penjualan 
Produksi KUKM yang di 
fasilitasi pemasarannya 

Daya saing adalah suatu keunggulan 
pembeda dari yang lain yang terdiri dari faktor 
keunggulan komperatif dan faktor keunggulan 
kompetitif 

 
 

 

 5% 1.5% 2% 2.5% 3% -Laporan 
pendataan 
UKM - Online 
Data Sistem 
(ODS) UKM - 
Badan Pusat 
Statistik (BPS) 

2. Persentase KUKM 
yang difasilitasi sarana 

usahanya 

 

 

5% 3.5% 2% 2.5% 3% 



 

 
 

 

 
NO 

 

 

 
SASARAN 
STRATEGI 

 

 

 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

 

 

 
DEFENISI OPERASIONAL 

 

 

 
FORMULASI 

 
KONDISI 
KINERJA 
PADA AWAL 
PERIODE 
RPJMD 

2020 

 

 

 
TARGET PENCAPAIAN 
`SETIAP TAHUN 

 

 

 
SUMBER 

DATA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      2019 2020 2021 2022 2023  

3 Meningkatnya 
stabilitas 
Permodalan 
Koperasi Aktif 

Persentase 
Koperasi Aktif yang 
mengakses permodalan 

Modal adalah sejumlah dana yang 

akan diguakan untuk melaksanakan usaha- 
usaha koperasi dan UKM 

 

 

 5% 3.5% 2% 2.5% 3% Hasil 
Koordinasi 
dengan 
perbankan dan 
instansi terkait 

4 Meningkatnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap mutu 
produk 

Peningkatan 

Jumlah UMKM yang 
mendapat sertifikasi 
HAKI, IRT, Halal, dan 
BPOM 

a. HAKI (Hak Akan Kekayaan Intelektual) adaah 
merupakan hak eksklusif yang diberikan negara 
kepada seseorang, sekelompok orang, maupun 
lembaga untuk memegang kuasa dalam 
menggunakan dan mendapatkan manfaat dari 
kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan 

 
 

 

 50 
UMKM 

75 
UMKM 

20 
UMKM 

25 
 UMKM 

30 
 UMKM 

 

b. IRT (Industri Rumah Tangga) adalah industri 
yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 
orang, ciri-cirnya yaitu memiliki modal yang 
sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari 
anggota keluarga, dan pemilik atau pengolah 
industry biasanya kepala rumah tangga itu 
sendiri atau anggota keluarganya 

c. Halal adalah segala sesuatu yang 
diperbolehkan oleh syariat untuk di konsumsi 
terutama untuk makanan dan miuman. Sertifikat 
halal untuk makanan dan minuman yang di 
konsumsi dikeluarkan oleh MUI 

d. POM adalah Lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pengawasan obat dan makanan 



 

 
 

 

 
NO 

 

 

 
SASARAN 
STRATEGI 

 

 

 
INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

 

 

 
DEFENISI OPERASIONAL 

 

 

 
FORMULASI 

 
KONDISI 
KINERJA 
PADA AWAL 
PERIODE 
RPJMD 

2020 

 

 

 
TARGET PENCAPAIAN 
`SETIAP TAHUN 

 

 

 
SUMBER 

DATA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      2019 2020 2021 2022 2023  

5 Meningkatnya 
Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi 

1. Persentase 
Perolehan SNIK 

a. Koperasi adalah badan hukum yang berdasar 
atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya 
terdiri dari 
perorangan atau badan hukum dengan tujuan 
untuk 
mensejahterakan 
anggotanya 

 

 
 

 

 60% 20% 25% 35% 40% - Online Data 
Sistem (ODS) 
Koperasi 

2. Persentase Jumlah 
Koperasi melaksakan 
RAT 

b. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah Rapat 
Anggota untuk meminta pertanggungjawaban 
Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun 

 

 

 35% 25% 30% 35% 40% - Kementerian 
Koperasi Dinas 
Koperasi dan 
UKM Kab/Kota 



 

 


