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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Gambaran umum SKPD 

 

 

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa               

(Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap 

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta 

cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan 

Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, 

berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah).  

 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara 

meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan 

umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas 

akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah 

azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.  
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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi 

UKM dan  Perdagangan Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan 

capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 

indikator sasaran yang telah ditetapkan.  

 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi adalah sebagai sarana dalam 

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah 

dipercayakan kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Selain sebagai bahan 

evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka  

mendorong Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk dapat melaksanakan tugas 

dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  Kota Bukittinggi  

 

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

 

 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, dan Peraturan Walikota Bukittinggi 

Nomor 60 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 

koperasi, UKM dan perdagangan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 

 Untuk melaksanakan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
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mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, UKM dan perdagangan. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

koperasi, UKM dan perdagangan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, UKM dan 

perdagangan. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

1.3 Isu  Strategis Yang  Dihadapi SKPD  

 

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan 

prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis 

diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi 

ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.  

 

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek 

pembangunan Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dapat dirumuskan 

beberapa kebijakan serta isu trategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Bukittinggi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan 

RENSTRA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-

2021 Maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM dan  Perdagangan 

Kota Bukittinggi sebagai berikut : 
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1.4 Dasar Hukum  

 
 
Penyusunan LKIP Tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang telah disusun sebelumnya, 

mengingat LKIP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang 

tersusun dalam RENJA yang telah dilaksanakan selama satu tahun penuh.  

 

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 

tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 

(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan 

yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya 

lebih operasional. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 

2017 :  

Masih  rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor  koperasi dan usaha 
mikro 

Masih rendahnya pertumbuhan  ekonomi sektor perdagangan  
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  

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

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;  

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara 

evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan 

jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah 

daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang 

daerah,Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana 

kerja pemerintah daerah;  

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bukittinggi Tahun 2016-2021.  
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1.5 Sistematika 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1  Perencanaan Strategis Tahun 2017 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabil serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah 

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.  

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan Visi pembangunan 

yaitu; “ Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, 

Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya”. Sedangkan 

Visi tersebut dituangkan kedalam 5 (lima ) Misi, dimana Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan  Kota Bukittinggi mengacu pada Misi ke 4 dan 5  yaitu : 
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Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

merealisasikan Visi dan Misi pembangunan dimaksud, serta sebagai pedoman dalam 

melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut.. 

 

 

 

 

 

Visi 

•Menjadikan Koperasi,  Usaha Kecil 

Menengah dan  Perdagangan   

sebagai penggerak perekonomian kota 

yang berdayaguna 

Misi 

•Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah yang mandiri 

dan berkembang 

•Mewujudkan perdagangan barang 

dan jasa sebagai penggerak 

perekonomian kota 

•Meningkatkan kinerja sumber daya 

Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kota Bukittinggi 

 

MISI 4 

Mengembangkan sistem ekonomi 

perkotaan secara lebih berdaya 

guna 

 

 

MISI 5 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

pariwisata, pendidikan, 

kesehatan, perdagangan dan jasa 

serta kesejahteraan sosial 

masyarakat 
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2.2 Tujuan dan Sasaran  

 
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu 

ditetapkan tujuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi  sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel  berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan. dan sasaran yang 

hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas  

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Tabel 2.1 

Matriks Hubungan Antara Tujuan  dan Sasaran   

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

1 2 3 4 

1 

Meningkatnya 

pertumbuhan  ekonomi 

sektor  koperasi  dan 

usaha mikro    

Meningkatnya kualitas 

koperasi 

Persentase  peningkatan 

koperasi sehat 

  

Meningkatnya kualitas  

usaha mikro  

Persentase usaha mikro 

yang naik kelas menjadi 

usaha kecil  

2 

Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi 

sektor  perdagangan  

Meningkatkan usaha 

perdagangan yang kondusif 
Persentase tertib niaga 

1. Meningkatnya pertumbuhan  ekonomi sektor  koperasi dan usaha 

mikro 

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan  
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Meningkatnya fungsi pasar 

sebagai sentra perdagangan 

Konstribusi PAD sektor 

pengelolaan pasar terhadap 

pendapatan daerah 

 

2.3    Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 

 

 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.  

 

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap 

Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan 

isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun 

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM dan  Perdagangan Kota Bukittinggi 

tahun 2017 adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi 

    
NO SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET  

TAHUN 2017 

1 Meningkatnya kualitas   koperasi 
Persentase peningkatan  

koperasi sehat 
6,9 % 

2 
Meningkatnya kualitas  usaha 

mikro  

Persentase usaha mikro 

yang naik kelas menjadi 

usaha kecil  

0.26% 
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3 
Meningkatnya  usaha perdagangan 

yang kondusif 
Persentase tertib niaga 40  % 

4 
Meningkatnya fungsi pasar 

sebagai sentra perdagangan 

Persentase konstribusi PAD 

sektor pengelolaan pasar 

terhadap Pendapatan 

Daerah 

1,11 % 

 

2. 4 Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 

 
 
 

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang 

harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan 

untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang 

akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada 

kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja  Dinas 

Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 mengacu pada 

dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM dan  Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 

2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, dokumen Rencana 

Kerja Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas 

Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi telah menetapkan Perjanjian 

kinerja sbb: 
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Tabel 2.3  

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN 
TARGET  

2017 

1 
 

Meningkatnya kualitas   koperasi 

Persentase peningkatan koperasi 

sehat 
6.9% 

2 
 

Meningkatnya  kualitas usaha mikro 

Persentase usaha mikro yang naik 

kelas menjadi usaha kecil 
0.26% 

3 

 

Meningkatnya  usaha perdagangan 

yang kondusif 

Persentase tertib niaga 40% 

4 
Meningkatnya fungsi pasar sebagai 

sentra  perdagangan 

Persentase konstribusi PAD sektor  

pengelolaan pasar terhadap 

pendapatan daerah 

1,11% 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 

 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah.  

 

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  Kota Bukittinggi selaku pengemban 

amanah dalam mendukung visi dan misi Walikota Bukittinggi  telah melaksanakan 

kewajiban  dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja  Dinas Koperasi 

,UKM dan Perdagangan  sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam 

PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

 Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target 

masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 

Revisi Tahun 2016-2021, Renja  Perubahan tahun 2017,  dan PK Perubahan Tahun 

2017.  

 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap 

indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih 

atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja terebut 

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat 

 

 

 

 

 



 

LKIP DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2017                                                               14 

 

3.1 CAPAIAN  KINERJA ORGANISASI  ( IKU) 

 

 

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah 

bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih 

baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan 

yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk 

mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah 

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (output), 

hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good 

Governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukan 

sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam 

penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas 

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi 

Pemerintah atas penggunaan anggaran. .  

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Dinas Koperasi, UKM dan  Perdagangan 

Kota Bukittinggi Tahun 2017  merupakan wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan 

program atau kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja tahun 2017.  

Hasil pengukuran atas  IKU  Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan  pada 

tahun 2017  menunjukan hasil sebagai berikut :  
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Tabel 3.1 

 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun  2017 

 

NO 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

SATUAN 
TAHUN 2017 

SUMBER DATA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Persentase 

peningkatan 

koperasi sehat 

% 
6,9 

 
6,9  100% 

Kertas Kerja hasil 

penilaian kesehatan  

2 

Persentase usaha 

mikro yang naik 

kelas menjadi 

usaha kecil  

% 0.26% 0.26% 100 
Laporan Hasil monev 

Usaha Mikro  

3 
Persentase tertib 

niaga 
% 40 %  40% 100 

Laporan hasil 

pengawasan tertib niaga 

 

4 

Persentase 

Konstribusi PAD 

sektor 

Pengelolaan 

pasar terhadap 

Pendapatan 

daerah 

% 1,11% 0,76 % 68,63 % 
Laporan realisasi PAD 

tahun 2017 

 

Dari Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa  dari 4 Indikator Kinerja Utama  3 

indikator tercapai 100 %  ,dan 1 indikator lagi  dibawah  100 % .  
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3.2   Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis  
 

Pengukuran kinerja sasaran strategis  Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan 

Kota Bukittinggi  dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat 

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang 

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis revisi tahun 2016 – 2021 maupun 

dalam  Renja Perubahan  tahun 2017.  

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi 

pemerintah. 

 Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 

Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi  Tahun 2017 dan IKU telah 

ditetapkan 4 (empat ) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator sasaran  dengan 

rincian sebagai berikut :  

 

Tabel 3.2 

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN  

 

NO 
 

SASARAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR SASARAN 

TARGET  

2017 

1 

 

Sasaran1 

 

Meningkatnya kualitas   

koperasi 

Persentase peningkatan 

koperasi sehat 
6.9% 

2 

 

Sasaran 2 

 

Meningkatnya  kualitas 

usaha mikro 

Persentase usaha mikro 

yang naik kelas menjadi 

usaha kecil 

0.26% 

3 

 

Sasaran 3 

 

Meningkatnya  usaha 

perdagangan yang 

kondusif 

Persentase tertib niaga 40% 

4 

 

Sasaran 4 
Meningkatnya fungsi 

pasar sebagai sentra  

perdagangan 

Persentase konstribusi 

PAD sektor  pengelolaan 

pasar terhadap pendapatan 

daerah 

1,11% 
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Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran 

yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. 

Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) 

dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan 

perbandingan data sebagai berikut :  

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2017;  

2. Nilai realisasi tahun 2017 dengan target akhir Renstra;  

3. Nilai realisasi tahun 2017 dengan realisasi pada tahun 2016,  

4. Faktor penghambat, dan faktor pendukung. 

 

Sedangkan analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil 

pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui 

beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi 

dari munculnya data itu sendiri.  

 

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran 

yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi 

muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat 

capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan 

rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal 

perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun 

berikutnya.  
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Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai 

pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator 

sasaran , sebagaimana telah ditetapkan dalam  Renstra Revisi  Dinas Koperasi,UKM 

dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021 analisis pencapaian kinerja 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut 

 

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Koperasi 

 

Untuk pencapaian sasaran meningkatkan kualitas koperasi  dapat digambarkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Analisis Pencapaian Sasaran   antara target  dengan  realisasi kinerja tahun 2017  

Meningkatkan kualitas   koperasi 
  

        

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satu
an 

Tahun 2017 
Skala 
Nilai 

Target 
Realis
asi 

Capai
an 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Meningkat
nya 
pertumbu
han 
ekonomi 
sektor  
koperasi 

Meningkatnya 
kualitas  
koperasi 

Persentase 
peningkatan  
koperasi 
sehat % 6,9% 

            
6,9% 

       
100%   

   
 

     
 

Sasaran meningkatkan kualitas koperasi   diukur dengan indikator yaitu  

persentase koperasi sehat  

Sebuah koperasi dapat dikatakan sehat, apabila telah dilakukan penilaian 

terhadap sistem pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan 

koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (USP). Penilaian kesehatan KSP/USP 

koperasi dinilai melalui berbagai aspek  sebagai berikut :  

1. Permodalan : 
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a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko 

c. Rasio kecukupan modal (CAR) 

2. Kualitas aktiva produktif : 

a. Rasio volume pinjaman anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan 

b. Rasio risiko pinjaman bermasalah (RPM) terhadap volume pinjaman 

c. Rasio Cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah 

d. Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman diberikan 

3. Manajemen : 

a. Manajemen umum 

b. Manajemen kelembagaan 

c. Manajemen permodalan 

d. Manajemen aktiva 

e. Manajemen likuiditas 

4. Efisiensi : 

a. Rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

5. Likuiditas : 

a. Rasio kas 

b. Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima 

6. Kemandirian dan pertumbuhan : 

a. Rasio rentabilitas asset (ROA) 

b. Rasio rentabilitas modal sendiri (ROE) 

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan 



 

LKIP DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2017                                                               20 

 

7. Jati diri koperasi : 

a. Rasio partisipasi bruto sesuai  dengan  Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Nomor : 6  Tahun 2016 Tentang Pedoman  Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam  dan unit Simpan pinjam  dan 

b. Rasio promosi anggota (PEA) 

8. Bagi koperasi yang menerapkan pola syariah ditambah 1 aspek lagi yaitu 

kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

Penilaian Kesehatan Koperasi  ini sesuai  dengan  Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Nomor : 6  Tahun 2016 Tentang Pedoman  Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam  dan unit Simpan pinjam  dan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan No. 07 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 

Syariah . 

 

Untuk realisasi indikator persentase peningkatan  koperasi sehat pada 

tahun 2017 terealisasi sesuai dengan target. Apabila dibandingkan dengan realisasi 

pada tahun 2016, jumlah koperasi aktif yang meningkat statusnya menjadi koperasi 

sehat sebanyak  4 koperasi, sehingga jumlah koperasi sehat di Kota Bukittinggi  

sampai dengan  tahun 2017 sebanyak  6 koperasi dengan persentase capaian 100 % . 

 

Peningkatan ini terjadi dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang telah 

dilaksanakan oleh Bidang  Koperasi dan UMKM. Namun masih terdapat faktor 

penghambat dalam pencapaian indikator ini yaitu kurangnya jumlah SDM dari Dinas 

Koperasi ,UKM dan Perdagangan  untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 

penilaian kesehatan koperasi. Sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan 
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penambahan jumlah pegawai di Bidang Koperasi dan UMKM serta pelaksanaan 

diklat pegawai untuk pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.  

 

Analisa perbandingan capaian  koperasi sehat   tahun 2016 dan tahun 2017 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Tabel Perbandingan Capaian Koperasi Sehat Tahun 2016 dan 2017 

  
Tahun 

Perbandingan 

Koperasi Aktif Koperasi Sehat 

2016 87 4 

2017 87 6 

 

 

Gambar  3.2    

Capaian Koperasi Sehat Tahun 2016 s/d 2017 
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Tabel .3.5 

Analisa Pencapaian Sasaran 1  Meningkatkan Kualitas Koperasi 

Tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra  2021 

         

Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Satua

n 

Tahun 2017 

Capaia

n 

Target 

akhir 

renstra  

Realisasi 

Tahun 

2017  

terhadap 

Target 

akhir 

renstra  % 

Target Realisasi 2021 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

Meningkatnya 

pertumbuhan 

ekonomi sektor 

koperasi  

Meningkat

nya 

kualitas   

koperasi 

Persentase 

koperasi 

sehat 
% 6,9%     6.9%  

      

100%  
16,1% 42,86%            

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa  pencapaian sasaran meningkatnya  

kualitas  koperasi dengan indikator sasaran  persentase koperasi sehat terealisasi 

100% jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra  yang  ditargetkan sebesar 

16,1 % terealisasi sebesar  6,9 %   dengan tingkat capaian  42,86 %.  

 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah dengan  

cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatkan kinerja usaha 

Koperasi  

Meningkatnya kualitas  kelembagaan koperasi diukur dengan  persentase 

koperasi yang kelembagaannya berjalan sesuai aturan target 16 % realisasi 16 % 

capaian 100%  , Koperasi yang melaksanakan akuntansi keuangan sesuai dengan 

aturan  target 35 %  terealisasi 35% dengan tingkat capaian 100% ,dan persentase  

koperasi yang bekerja sesuai aturan perkoperasian target 17% terealisasi 17 tingkat 

capaian 100% 

 

Sedangkan untuk meningkatkan kinerja usaha  koperasi   dengan cara  

peningkatan  kualitas pengelolaan  usaha koperasi dengan indikator persentase 

koperasi yang mengelola usahanya dengan baik sesuai aturan ditargetkan17% 

terealisasi sebesar 17 %   dengan capai 100 %.  
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Tabel .36 

CAPAIAN KOPERASI SEHAT S/D 2017 

NO NAMA  KOPERASI KETERANGAN 

      

1 Prinkop Kartika Rungkit SEHAT 

2 Kopkar swadaya prayoga SEHAT 

3 Kopkar Rangkiang Pusako SEHAT 

4 KPN Pengadilan Negeri Bukittinggi SEHAT 

5 Kopkar PT Taspen SEHAT 

6 KSU GRH Sejahtera SEHAT 

    

Sumber data hasil penilaian  kesehatan Koperasi  tahun 2017 

 

Program dan kegiatan  untuk mendukung pencapaian sasaran meniningkatkan 

kualitas koperasi adalah sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sasaran 

program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi  dan 

untuk meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – 

undangan  koperasi dialokasikan anggaran Rp 198.713.350,- terealisasi                               

Rp. 181.847.400,- tingkat realisasi 94,31 % indikator sasaran dari program 

ini adalah persentase koperasi sehat  target sampai dengan tahun 2017 ini 

adalah  sebesar 14 ,9 %  (13 koperasi sehat ) terealisasi  ( 20 koperasi )  

22,99 %   tingkat capaian realisasi 153 ,85 %   dengan kegiatan pendukung 

sbb : 

 

-   Kegiatan Penataan Kelembagaan Koperasi 

Sasaran  dari kegiatan adalah  meningkatnya penataan kelembagaan 

koperasi  dengan indikator sasaran  jumlah koperasi yang melaksanakan 

RAT Tepat waktu  . Pada Tahun 2017 ini teralisasi sebanyak 55 koperasi 

yang melaksanakan RAT Tepat waktu  . Pada saat pelaksanaan kegiatan 

ini  86 unit koperasi telah mengikuti bimbingan ,pendampingan, pelatihan 
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dan 60 orang telah diberikan sosialisasi peraturan kelembagaan koperasi, 

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.023.150,- terealisasi sebesar      Rp. 

47.616.900,- tingkat realisasi 95,19 % 

-   Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi  

Sasaran dari kegiatan ini adalah  meningkatnya akuntabilatas laporan 

keuangan koperasi dengan indikator kinerja jumlah koperasi yang 

melaksanakan  akuntansi keuangan koperasi secara tertib target 55 

koperasi terealisasi 55 koperasi  capaian realisasi 100 % . Pada saat 

pelaksanaan kegiatan 90 orang peserta  telah dilatih  tentang akuntansi 

koperasi.Anggaran yang dialokasikan     Rp. 54.145.500,- terealisasi Rp 

51.314.300,- tingkat realisasi 94,77 %. 

 

 

- Kegiatan Sosialisasi Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat 

sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepatuhan koperasi 

terhadap peraturan perundang undangan . Pada saat pelaksanaan kegiatan 

50 orang anggota kelompok masyarakat telah disosialisasikan   tentang 

peraturan perkoperasian , anggaran yang dialokasikan Rp. 27.963.700,- 

terealisasi Rp 25.683.700,- tingkat realisasi 91,85 %. 

 

 

 

- Kegiatan Pengawasan Koperasi 

Sasaran   dari kegiatan ini adalah  meningkatnya kepatuhan koperasi 

terhadap aturan yang berlaku dengan indikator sasaran jumlah koperasi 

yang meningkat kepatuhannya terhadap aturan yang belaku target 15 

koperasi realisasi 20 capaian realisasi 133 % . Pada kegiatan ini telah 

dilaksanakan pengawasan sebanyak 60 koperasi,  dan 90 orang anggota 

koperasi yang mengikuti sosialisasi peraturan koperasi. dialokasikan 

anggaran sebesar  Rp. 66.581.000,-  terealisasi Rp. 57.232.500,- tingkat 

realisasi 85,96 %  
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2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi 

Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi ini bertujuan  

untuk menciptakan koperasi yang tanguh dan berkembang  sehingga mampu 

mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah  untuk program 

ini dialokasikan  anggaran Rp. 132.247.300 ,- terealisasi Rp.  114.062.650 .-  

dengan tingkat realisasi pencapaian 86,25 %  

- Kegiatan Pengembangan usaha Koperasi 

 

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan usaha 

koperasi dengan indikator sasaran  jumlah koperasi yang mengelola 

usahanya dengan baik sesuai aturan yang berlaku  target 15  koperasi 

terealisasi 20 koperasi capaian realisasi 133 %  . Pada kegiatan ini telah 

dilatih 85 koperasi tentang pengembangan usaha koperasi ,  dialokasikan 

anggaran sebesar Rp.65.666.300,-  terealisasi  Rp. 56.830.150,- tingkat 

realisasi 86,54%   

 

-     Kegiatan Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi  

Sasaran  dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengembalian dana 

perkuatan koperasi dengan indikator kegiatan jumlah pemgembalian 

dana perkuatan permodalan koperasi sebesar 4,5 milyar  pada kegiatan 

ini telah dilakukan monitoring dan dievaluasi sebanyak 20 unit koperasi , 

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.380.200,- terealiasi sebesar Rp. 

29.058.600,- tingkat realisasi 79,87 %  

Sasaran 2  Meningkatnya  kualitas  Usaha Mikro 

 

Untuk pencapaian sasaran meningkatkan kualitas usaha mikro  dapat digambarkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.6 

Analisis Pencapaian Sasaran   antara target  dengan  realisasi kinerja tahun 2017  
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Usaha Mikro 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Tahun 2017 Skala 

Nilai 

  
 

Target 
Reali

sasi 

Capa

ian 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

ekonomi sektor 

koperasi dan 

usaha mikro 

Meningkat

nya 

kualitas  

usaha 

mikro  

Persentase 

usaha mikro 

yang naik 

kelas menjadi 

usaha kecil  

% 0,26 0.26 100 
Sesuai 

target 
  
 

 

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan usaha mikro diukur melalui  

indikator yaitu  persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil. 

 

Usaha mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha 

perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah) sedang Usaha Kecil adalah Usaha produktif milik orang 

perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- 

(Lima ratus juta rupiah) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

 

 Jumlah usaha mikro yang ada  di Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2017  

ini tercatat sebanyak  7.675 usaha mikro,  dari jumlah tersebut  yang baru naik kelas 

menjadi usaha kecil baru  sebanyak 20 unit atau sekitar 0,26 %.  Berikut daftar  

usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil pada tahun 2017. 

Tabel .3.1 

DATA UKM NAIK KELAS  TAHUN 2017 

        
NO NAMA USAHA  

Awal tahun 2017 Awal Tahun 2018 SELSIH 

ASSET 
OMSET/ 
Tahun ASSET  

OMSET/ 
Tahun ASSET OMSET/ BL 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Usaha RA Bread 
              
50,000,000  

     
290,000,000  

        
60,000,000  

             
456,000,000  

     
10,000,000  

 
166,000,000  

2 Usaha Daffa Bronis 
              
43,000,000  

     
280,000,000  

        
55,000,000  

             
420,000,000  

     
12,000,000  

 
140,000,000  

3 
Usaha Kerupuk 
Kentang Zahra 

              
30,000,000  

     
250,000,000  

        
50,000,000  

             
350,000,000  

     
20,000,000  

 
100,000,000  

4 Usaha Varian Cake 
              
50,000,000  

     
270,000,000  

        
75,000,000  

             
360,000,000  

     
25,000,000  

    
90,000,000  

5 Usaha ML Cake 
              
45,000,000  

     
285,000,000  

        
50,000,000  

             
325,000,000  

        
5,000,000  

    
40,000,000  

6 Usaha Kulinang 
              
18,000,000  

     
270,000,000  

        
20,000,000  

             
365,000,000  

        
2,000,000  

    
95,000,000  

7 
Usaha Rujak Sutan 
Mudo 

                 
7,000,000  

     
280,000,000  

        
10,000,000  

             
320,000,000  

        
3,000,000  

    
40,000,000  

8 Usaha Milanda Bordir 
                 
8,000,000  

     
250,000,000  

        
10,000,000  

             
330,000,000  

        
2,000,000  

    
80,000,000  

9 
Usaha Toko Yessi 
Bordir 

              
12,000,000  

     
234,000,000  

        
16,500,000  

             
304,000,000  

        
4,500,000  

    
70,000,000  

10 Usaha Melda Bordir 
           
250,000,000  

     
250,000,000  

     
300,000,000  

             
370,000,000  

     
50,000,000  

 
120,000,000  

11 
Usaha Noor Peci 
Nasional 

              
50,000,000  

     
200,000,000  

        
55,000,000  

             
240,000,000  

        
5,000,000  

    
40,000,000  

12 Usaha Bintang Bordir 
              
40,000,000  

     
296,000,000  

        
50,000,000  

             
360,000,000  

     
10,000,000  

    
64,000,000  

13 Usaha Amira Bordir 
              
26,000,000  

     
224,000,000  

        
30,000,000  

             
320,000,000  

        
4,000,000  

    
96,000,000  

14 
Usaha Randang Uni 
Via 

              
25,000,000  

     
240,000,000  

        
30,000,000  

             
318,000,000  

        
5,000,000  

    
78,000,000  

15 
Usaha Virgin 
Embroidery 

              
20,000,000  

     
180,000,000  

        
25,000,000  

             
300,000,000  

        
5,000,000  

 
120,000,000  

16 Usaha Melati Bordir 
              
45,000,000  

     
250,000,000  

        
50,000,000  

             
300,000,000  

        
5,000,000  

    
50,000,000  

17 Usaha Mimi Collection 
           
220,000,000  

     
450,000,000  

     
250,000,000  

             
500,000,000  

     
30,000,000  

    
50,000,000  

18 Usaha Nayla Mukena 
              
30,000,000  

     
255,000,000  

        
65,000,000  

             
300,000,000  

     
35,000,000  

    
45,000,000  

19 Usaha Roots Cafe 
              
18,000,000  

     
235,000,000  

        
35,000,000  

             
305,000,000  

     
17,000,000  

    
70,000,000  

20 Usaha Ina Macrome 
              
17,000,000  

     
240,000,000  

        
45,000,000  

             
310,000,000  

     
28,000,000  

    
70,000,000  

Hasil monitoring dan evaluasi kelapangan 

 

 

Tabel 3.7 

Analisis  Perbandingan  realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017 

Sasaran    meningkatkan kualitas usaha mikro 

 
 

Tahun 
Jumlah 

Usaha Mikro Usaha kecil 

2016 7,675 5 

2017 7,675 20 
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Gambar  3.3   

Capaian Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil  Tahun 2016 s/d 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel .3.8 

Analisa Pencapaian Sasaran 2  Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro 

Tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra  2021 

         

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Tahun 2017 

Capaian 

Target 

akhir 

renstra  

Realisasi 

Tahun 2017  

terhadap 

Target akhir 

renstra  % 
Target 

Realis

asi 
2021 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

 -    

 1,000  

 2,000  

 3,000  

 4,000  

 5,000  

 6,000  

 7,000  

 8,000  

USAHA MIKRO USAHA KECIL 

JUMLAH 

TAHUN 2016 

TAHUN 2017 
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Meningkatnya 

pertumbuhan 

ekonomi 

Meningkatn

ya kualitas   

koperasi 

Persentase 

usaha mikro 

yang naik kelas 

menjadi usaha 

kecil  % 0,26% 0.26 100 0.85      0.31 

 

 

 

Gambar. 3.4 

Perbandingan Capaian  Sasaran Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro  
 Tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra  2021  
 

 

 

Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usaha mikro naik kelas 

menjadi usaha kecil adalah dengan cara sebagai berikut : 

1. meningkatnya mutu manajemen usaha mikro 

2. meningkatnya pemasaran produk usaha mikro  

 

- Meningkatnya mutu manajemen usaha mikro diukur dengan indikator Persentase 

usaha mikro yang manajemennya baik target  0,33% realisasi sebesar 0,33% 

tingkat capaian 100%  . Meningkatnya mutu manejemen usaha mikro dilakukan 
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dengan upaya meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dengan indkator target  

diukur dengan indikator persentase usaha mikro yang meningkat pengetahuan 

dan keterampilan bisnisnya target 1,5 %  dari jumlah peserta pelatihan 

pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilan bisnisnya 

terealisasi 1,5 %  dengan capaian      100 %  

- Meningkatnya pemasaran produk usaha mikro  diukur dengan indikator jumlah  

usaha mikro yang meningkat volume penjualannya  target 20 usaha mikro  

terealisasi 20 usaha mikro tingkat capaian 100 %  

- Meningkatnya akses permodal usaha mikro  diukur dengan indikator jumlah 

usaha mikro yang meningkat permodalannya.  Target 20 usaha mikro terealisasi 

20 usaha mikro  tingkat capaian 100 %. 

 

Sasaran meningkatkan kualitas Usaha Mikro didukung oleh satu program dan dua 

kegiatan  yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan 

Kompetitif Usaha Kecil Menengah  bertujuan  untuk meningkatkan kewirausahaan 

dan pemberdayaan UMKM program ini dialokasikan anggaran Rp 241.484.934,- 

terealisasi  Rp. 240.164.634,-  capaian realisasi  99,45 % .Adapun kegiatan yang 

mendukung pencapaian sasaran ini adalah : 

 

1. Kegiatan Penumbuhan Wira Usaha Baru  

Sasaran dari kegiatan ini  meningkatnya pelatihan usaha mikro  dengan indikator 

jumlah pengusaha mikro yang dilatih tentang wira usaha baru  target 50 orang 

realisasi 50  capaian kegiatan 100 %, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 

44.859.750,- terealisasi sebesar Rp. 44.579.750,- tingkat realisasi   anggaran 

99,45 %  
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2. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro 

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pendampingan usaha mikro  target 

150 orang realisasi 150 org , Meningkatnya jaringan usaha pelaku usaha melalui 

temu kemitraan sebanyak 25 orang  terealisasi 4 mitra usaha baru bagi usaha 

mikro , meningkatnya pengetahuan usaha  mikro  tentang sumber modal yg bisa 

diakses  sebanyak 50 orang pengusaha mikro , anggaran yang dialosikan                

Rp. 196.625.184,- teealisasi Rp 195.584.884, - tingkat realisasi anggaran  99,47% 

 

 Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam realisasi indikator jumlah  

Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil . Salah satu faktor pendukungnya 

yaitu minat dan antusias dari masyarakat serta pelaku usaha yang cukup tinggi dalam 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. 

 

Sedangkan faktor penghambat yang paling mempengaruhi adalah terbatasnya 

Tenaga Pendamping untuk pembinaan usaha mikro, yang selama ini hanya 

memanfaatkan tenaga pendamping dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera 

Barat yang hanya diberi honorarium selama 6 bulan dan telah meiliki target dan 

sasaran sendiri sesuai dengan tupoksinya.Untuk kedepannya Tenaga Pendamping 

tersebut perlu diberikan tambahan honorarium selama 6 bulan lagi sehingga dapat 

kita manfaatkan semaksimal mungkin, serta jumlah tenaga pendamping  untuk  usaha 

mikro ini perlu ditingkatkan.  

 

Sasaran 3 Meningkatkan Usaha Perdagangan Yang Kondusif 

 

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya  Usaha Perdagangan yang kondusif 

diukur dengan indikator Persentase  tertib  niaga  dengan kalkulasi perhitungan 
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jumlah pelaku usaha  yang tertib niaga dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang 

dimoitor dikali 100% . Pada tahun 2017 ini telah dilakukan monitoring ke unit – unit 

usaha terkait untuk memastikan bahwa  pelaku usaha di Kota Bukittinggi telah 

beroperasi sesuai dengan ketentuan standar wajib. 

Adapun pencapaian persentase pelaku usaha yang tertib niaga pada tahun 

2017 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.9 

Analisis Pencapaian Sasaran   antara target  dengan  realisasi kinerja tahun 2017  
Meningkatkan Usaha Perdagangan Yang kondusif 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Sat

uan 

Tahun 2017 Skala 

Nilai 

  
 

Target 
Reali

sasi 

Capai

an 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

ekonomi sektor 

perdagangan     

Meningkatkan 

usaha 

perdagangan 

yang kondusif  

Persentase 

tertib niaga 
% 40% 40% 100 % 

Sesuai 

target 

  
 
 
 
 

Data  laporan monitoring bid perdagangan tahun  2017 

 

 

 

 

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran meningkatkan usaha 

perdagangan yang kondusif  adalah dengan cara meningkanya  perlindungan konsumen 

dan pengamanan perdagangan  dan meningkatkan jejering perdagangan . Dan upaya –

upaya yang dilakukan  dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya pengendaian  harga kebutuhan pokok sasaran ini diukur 

dengan beberapa indikator : 

- Jumlah bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau 

sebanyak 23 item teralisasi 23 item tingkat capaian 100 % .  Pemantauan 
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harga kebutuhan pokok ini  dilaksanakan  melalui kegiatan pengawasan  

peredaran barang dan jasa  yang mana sasaran dari kegiatan ini adalah 

meningkatnya pemantauan barang dan jasa dengan indikator laporan 

abdet data kebutuhan pokok dan barang penting lainnya  sebanyak 100 

laporan dari hasil pemantauan sebanyak 100 kali . Pemantauan bahan 

kebutuhan pokok ini dilaksanakan setiap hari kerja dan hasilnya lansung 

dikirim ke Kementerian Perdagangan . Pada tahun 2017 ini Dinas 

Koperasi ,UKM dan Perdagangan mendapat penghargaan tertinggi untuk 

kategori ketepatan dan keakuratan data pemantauan bahan kebutuhan 

pokok dan barang penting lainnya dari Kementerian Perdagangan RI. 

Disamping itu juga dilaksanakan abdet data sembako sebanyak 125 kali  

yang didukung  oleh dana APBN  terealisasi 100 % .  

 
 
 

- Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan paket sembako dalam ranka  

menekan gejolak harga menjelang lebaran  target 1,267 KK miskin 

terealisasi 1,267 KK  pada kegiatan ini terdapat permasalahan dimana 

data yang digunakan mengacu kepada Data BDT tahun 2015 sehingga 

KK miskin yang diluar data tersebut tidak dapat diberikan bantuan . Data 

BDT  ( Basis Data Terpadu) tahun 2015 yang disahkan /ditetapkan oleh 

Kemendagri hanya ditinjau sekali 5 th . Rekomendasi perbaikan untuk 

kegiatan ini adalah kiranya data  BDT ini ditetapkan sekali dalam setahun  

agar warga/KK miskin dapat terbantu dan sesuai dengan    

perkembanagan KK miskin dilapangan . 
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- Jumlah agen pupuk ,gas dan pangkalan yang diawasi   target 3 SPBU,4 

Agen, 30 pangkalan dengan tingkat realisasi  100 %  sasaran dari kegiatan 

ini adalah  meningkatnya kelancaran arus barang bersubsidi untuk 

menciptakan stabilitas harga. Pengawasan barang bersubsidi ini 

dilaksanakan melalui kegiatan  pengawasan pendistribusian pupuk,gas , 

BBM bersubsidi . 

 

- Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan dalam rangka menekan gejolak 

harga  .Target kegiatan ini berjalan 100 % ( yakni 2 kali dalam setahun ) 

anggaran untuk kegiatan ini tidak tersedia ,kegiatan ini dilaksanakan 

apabila terjadi fluktuasi harga dipasaran maka Dinas Koperasi,UKM dan 

Perdagangan segera melakukan   koordinasi dengan pihak Bulog untuk 

melaksanakan Operasi Pasar  

 

2. Meningkatnya Legalitas Usaha  

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase  pelaku usaha yang memiliki 

legalitas  dari jumlah  dari Jumlah perusahaan yang diawasi SIUP ( Surat Izin 

Usaha Perdagangan  ,WDP ( wajib daftar perusahaan ) dan TDG ( tanda daftar 

gudang )   yaitu sebanyak 200 Perusahaan yang diawasi   dan yang telah memiliki 

SIUP,TDP dan TDG yaitu sebanyak  137 perusahaan  dengan tingkat realisasi 

sekitar  68%  

 

3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan kemetrologian sasaran ini diukur 

dengan beberapa indikator 
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- Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti penyelesaiaanya  

Jumlah kasus yang masuk tahun ini sebanyak 4 kasus  terealisasi 4 kasus 

capain 100 %  . 

- Jumlah alat ukur yang bertanda tera..  Pada Tahun  2017 ini  telah 

dilakukan tera ulang terhadap alat UTTP  dengan bekerjasama dengan 

metrologi Medan  serta UPTD Metrologi Kota Padang   jumlah UTTP 

yang tertera sebanyak 50 unit dari potensi  UTTP sebanyak 28.138 unit  

tercapai sekitar 0,17 % . Pelaksanaan Tera  Tidak bisa dilaksanakan 

secara maksimal   karena  tidak  tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung dan terkendala dengan proses pembentukan UPTD 

Kemetrologian yang mana persetujuan Gubernur  sumbar  baru pada 

bulan September  2017  dan diiringi dengan SK Walikota Bukittinggi 

pada bulan Nopember 2017 .  Disamping itu Tanah /Bangunan UPTD 

Kemetrologian  statusnya masih milik provinsi Sumatera Barat   . 

Selanjutnya pelaksanaan tera pada tahun  2018 masih melakukan 

kerjasama dengan UPTD Kemetrologian Kota Padang karena belum 

tersedianya fasilitas yang mendukung. 

 

- Jumlah barang beredar Wajib SNI dan barang berlabel yang diawasi .  

Sasaran ini diukur dengan indikator jumlah barang wajib SNI yang 

diawasi sebanyak  134  item , terealisasi sebanyak    43 item hal ini 

disebabkan karena barang tersebut tidak beredar di Bukittinggi capai 

kegiatan ini secara fisik 100  % 

 

- Jumlah perusahaan yang diawasi SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan  
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,WDP ( wajib daftar perusahaan ) dan TDG ( tanda daftar gudang )  target 

200 Perusahaan  realisasi  226 perusahaan  dengan tingkat realisasi 113 %  

 

4. Meningkatnya jejaring perdagangan diukur dengan indikator  jumlah kontak 

dagang yang terealisasi pada saat acara pameran dan pasar lelang. Pada acara 

pameran  target 9 kotak dagang terealisasi 9 kontak dagang  dan pada acara 

pasar lelang target  8 kontak dagang terealisasi 8 kontak dagang tingkat 

capaian 100 % . Upaya – upaya yang dilakukan  untuk pencapaian sasaran ini 

adalah dengan cara  memfasilitasi dan mengikutkan ukm  pada berbagai ajang  

pameran  dalam dan luar negeri serta pada  acara  pasar lelang dalam rangka 

mempromosikan produk –produk unggulan Kota Bukittingi . Pada tahun 

2017 ini telah dikuti  4  kali  pameran Dalam Daerah , 6 kali   pameran  Luar 

dalam negeri dan 1 (satu) kali pameran  di luar negeri  

 

Program dan kegiatan  untuk mendukung pencapaian sasaran meniningkatkan Usaha 

Perdagangan yang Kondusif  adalah sebagai berikut: 

1. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,  program ini 

bertujuan untuk pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen 

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 464.997.400,- terealisasi Rp.  

375.512.360,-  tingkat realisasi 80,76 %.   

2. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri bertujuan 

untuk  mempromosikan produk  unggulan daerah melalui pameran dalam 

dan luar daerah   dan Pengawasan  SIUP, TDP dan TDG selama 12 bulan 

dengan indikator program jumlah usaha dari pelaku usaha yang 

terakomodir 43 pelaku usaha. Untuk program ini dialokasikan anggaran  
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sebesar  Rp. 820. 557.100.-  terealisasi Rp. 747.105.790.- tingkat realisasi 

91, 05 %.  

 

Sasaran 4 Meningkatnya fungsi pasar sebagai  sentra perdagangan 

Sasaran ini diukur dengan Indikator persentase konstribusi PAD sektor pelayanan 

pasar terhadap pendapatan daerah  target 1,11 %  dengan formula  jumlah  target 

PAD sektor pengelolaan pasar / dengan target Pandapatan Daerah dikali 100 %  

 (7.836.458.719  /  703.137.133.154*100 ) 

 

Tabel 3.3 

Analisis Pencapaian Sasaran   antara target  dengan  realisasi kinerja tahun 2017  

Meningkatkan kualitas   koperasi 
  

        

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satu
an 

Tahun 2017 
Skal

a 
Nilai 

Target 
Realis
asi 

Capaia
n 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Meningkat
nya 
pertumbu
han 
ekonomi 
sektor  
koperasi 

Meningkatnya 
fungsi pasar 
sebagai sentra 
perdagangan 

Persentase  
Konstribusi 
PAD sektor  
pengelolaan 
pasar 
terhadap 
pendapatan 
daerah  

% 1,11% 0,76 % 68,63 % 

Diba

wah 

target 

   
 

     

 

sasaran ini diukur dengan indikator jumlah sarana pasar dalam kondisi baik target 60 

%  sasaran ini tidak dapat tercapai 100 % karena terjadinya peristiwa kebakaran yang 

terjadi secara beruntun mulai dari terbakarnya pasar bawah pada bulan mai , pasar 

atas pada bulan Oktober terakhir pasar aur pada bulan November 2017 . upaya- 

upaya yang telah dilakukan untuk pecapaian sasaran ini adalah :  
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- Meningkatnya penataan pedagang kaki lima (PKL) di 6 titik lokasi  

kegiatan ini teralisasi 100 %  dengan cara melakukan sosialisai  kepada  

PKL  di 6 titik lokasi tersebut target 50 orang PKL terealisasi 50 orang 

PKL  . 

-  Meningkatnya aktifitas penataan sentra perdagangan  sasaran ini diukur   

dengan jumlah aktifitas pengawasan dan perizinan dan penataan sentra 

perdagangan sebanyak 27 kali 

-  Meningkatkan kualitas sarana  dan prasana pasar dengan indikator 

jumlah sarana yang memenuhi Kriteria SNI  target  60 %  sasaran ini 

tidak dapat tercapai 100 % karena terjadinya peristiwa kebakaran yang 

terjadi secara beruntun mulai dari terbakarnya pasar bawah pada bulan 

mai , pasar atas pada bulan Oktober terakhir pasar aur pada bulan 

November 2017   

- Meningkatnya  pengelolaan PAD sektor pengelolaan pasar target ini tidak 

tercapai karena target yang ditetapkan terlalu tinggi tidak sesuai dengan 

potensi yang ada . upaya yang dilakukan untuk pecapaian sasaran ini 

adalah dengan meningkatkan pengelolaan  retribusi pelayanan pasar . 

 

Program dan kegiatan  untuk mendukung pencapaian sasaran meniningkatnya fungsi 

pasar sebagai sebagai sentra perdagangan adalah sebagai berikut: 

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan program ini  

bertujuan untuk menata dan menertibkan Pedagan kaki  lima dan asongan  

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.675.000.- terealisasi sebesar              

Rp. 10.396.750.-.   
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4. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar tujuan 

dari program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di 3 

lokasi pasar, sasaran program ini adalah tersedianya pasar yang 

repsentatif  3 lokasi  . Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar 

Rp. 5.590.192.000.- terealisasi  sebesar Rp.4.004.248.825  tingkat 

realisasi  71,63%  tidak optimalnya capaian  kinerja dan anggran 

disebakan  karena terjadinya  bencana kebakaran  pasar atas pada taggal  

30 Oktober 2017  menyebab beberapa item pekerjaan tidak bisa 

dilaksanakan. 

5. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar bertujuan untuk  pengawasan 

dan penertiban  pasar ,penyegelan toko ,kios yang menungak retribusi . 

untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 85.345.000.- 

realisasi Rp. 60.029.000.-  tingkat realisasi Rp. 70,34 % tidak optimalnya 

capaian kinerja program ini disebabkan terjadinya musibah kebakaran di 3 

lokasi pasar di Kota Bukittinggi sehingga kegiatan untuk penyegelan toko 

yang menunggak retribusi tidak bisa dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   Akuntabilitas   Keuangan  

 
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang 
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ingin dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dianggarkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi dan  

DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dengan total nilai 

keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.900.652.791 terealisasi sebesar Rp. 

13.465.659.160 (84,68%) terdapat silva sebesar Rp.2.434.993.631 hal ini disebabkan 

oleh efisiensi angaran dan musibah kebakaran yang terjadi di tiga wilayah pasar Kota 

Bukittinggi  ada beberapa item pekerjaan yang ikut terbakar. 

 

3.4 Analisis Efisiensi  

 

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang effisien 

menunjukan bahwa effisiensi anggaran telah mencapai tingkat tinggi ataupun sangat 

tinggi, kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik.  

Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target 

kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Koperasi UKM dan 

Perdagangan Kota Bukittinggi pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut : 

I. Sasaran Meningkatkan kualitas  koperasi  dengan indikator sasaran  

persentase koperasi sehat . Pencapaian sasaran ini didukung oleh  program sbb  

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif ini 

bertujuan untuk menciptakan koperasi yang tangguh dan berkembang  

sehingga mampu mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah untuk program ini dialokasikan anggaran Rp. 132.247.300,- 

terealisasi Rp.  114.062.650.-  dengan tingkat realisasi pencapaian  86,25% 

Indikator sasaran dari program ini adalah persentase pertumbuhan volume 
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usaha koperasi target sampai dengan tahun 2017 ini adalah sebesar 4% 

terealisasi   16% tingkat capaian realisasi 400 %. 

 

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro 

Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi untuk 

melayani kebutuhan anggotanya terutama koperasi yang mewadahi UMKM 

dialokasikan anggaran Rp. 45.460.300,- terealisasi Rp. 36.196.200,- tingkat 

realisasi 79,62% indikator sasaran dari program ini adalah pertumbuhan 

volume usaha koperasi  koperasi  target sampai dengan tahun 2017 ini adalah  

sebesar 4% terealisasi 16%   tingkat capaian realisasi 400%. 

 

II.  Sasaran  Meningkatkan kualitas  mikro dengan indikator sasaran persentase 

usaha mikro naik kelas .  

Sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah bertujuan dan untuk 

meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM program ini 

dialokasikan anggaran Rp. 241.484.934,- terealisasi Rp. 240.164.634,- Indikator 

sasaran dari program ini adalah  Persentase Usaha mikro naik kelas  menjadi 

usaha kecil. Target s/d Desember 2017 adalah 0,26% (20 usaha mikro ) terealisasi 

0,26 %  dengan tingkat capaian  100 %. 

 

III. Sasaran meningkatkan Usaha Perdagangan yang kondusif  

Diukur melalui 1 indikator yaitu  Persentase tertib niaga . Indikator sasaran ini 

didukung oleh program : 
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1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,  program 

ini bertujuan untuk pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen 

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 464.997.400,- terealisasi Rp.  

375.512.360,-  tingkat realisasi 80,76 %.   

2. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri bertujuan untuk  

mempromosikan produk  unggulan daerah melalui pameran dalam dan luar 

daerah   dan Pengawasan  SIUP, TDP dan TDG selama 12 bulan dengan 

indikator program jumlah usaha dari pelaku usaha yang terakomodir 43 

pelaku usaha. Untuk program ini dialokasikan anggaran  sebesar  Rp. 820. 

557.100.-  terealisasi Rp. 747.105.790.- tingkat realisasi 91, 05 %.  

 

IV. Meningkatnya fungsi pasar sebagai sentra perdaganagn 

Diukur dengan indikator persentase konstribusi PAD sektor pengelolaan pasar 

terhadap pendapatan daerah , Sasaran ini didukung oleh program  

1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan program ini  

bertujuan untuk menata dan menertibkan Pedagan kaki  lima dan asongan  

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.675.000.- terealisasi sebesar              

Rp. 10.396.750.-.   

3. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar tujuan dari 

program ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di 3 lokasi 

pasar, sasaran program ini adalah tersedianya pasar yang repsentatif  3 lokasi  

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.590.192.000.- 

terealisasi  sebesar Rp.4.004.248.825  tingkat realisasi  71,63%  tidak 

optimalnya capaian  kinerja dan anggran disebakan  karena terjadinya  



 

LKIP DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2017                                                               43 

 

bencana kebakaran  pasar atas pada taggal  30 Oktober 2017  menyebab 

beberapa item pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. 

2. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar bertujuan untuk  pengawasan dan 

penertiban  pasar ,penyegelan toko ,kios yang menungak retribusi . untuk 

program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 85.345.000.- realisasi Rp. 

60.029.000.-  tingkat realisasi Rp. 70,34 % tidak optimalnya capaian kinerja 

program ini disebabkan terjadinya musibah kebakaran di 3 lokasi pasar di 

Kota Bukittinggi sehingga kegiatan untuk penyegelan toko yang menunggak 

retribusi tidak bisa dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5   Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran dan Rekomendasi Perbaikan   

 

1. Sasaran meningkatkan kualitas koperasi permasalahan mendasar yang 

dihadapi adalah    

- Belum semua koperasi yang tertata kelembagaannya 
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a. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi 

b. Masih rendahnya volume usaha koperasi  

Kondisi ini  menjadi hambatan dalam pencapaian jumlah koperasi sehat dan 

Rekomendasi perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun 

berikutnnya adalah : 

1. Melaksanakan pelatihan kelembagaan koperasi 

2. Fasilitasi revitalisasi  koperasi 

3. Meningkatkan pendampingan penataan kelembagaan koperasi 

4. Membuat buku  himpunan  peraturan kelembagaan koperasi 

5. Pembuatan buku panduan akuntansi koperasi 

6. Melaksanakan pelatihan akuntansi koperasi 

7. Meningkatkan pengawasan koperasi 

8. Melaksanakan pelatihan pengawas bagi pengawas koperasi 

9.  Menindaklanjuti  rekomendasi  hasil pengawasan koperasi 

10. Melaksanakan  sosialisasi sumber modal bagi koperasi 

11. Melaksanakan monev pekuatan koperasi 

 

2. Sasaran meningkatkan kualitas usaha mikro  

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro 

adalah  masih rendahnya kualitas  SDM usaha mikro  , terbatasnya peluang 

pemasaran bagi usaha mikro , rekomendasi perbaikan yang akan 

dilaksanakan  pada tahun tahun berikutnya adalah  

1. Memberikan pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku usaha mikro 

2. Melaksanakan Temu Kemitraan  

3. Memfasilitasi usaha mikro mengikuti pameran 
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4. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi  sumber modal 

5. Meningkatkan pendampingan usaha mikro 

6. Menyediakan Inkubator wirausaha 

  

3. Sasaran Meningkatkan usaha perdagangan yang kondusif 

   Permasalahan  yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini  adalah : 

- Belum optimalnya penataan fungsi sentra perdagangan dan belum 

adanya pasar yang memenuhi kriteria SNI  hal ini  disebabkan karena 

peristiwa kebakaran  beruntun yang terjadi pada tahun 2017 ,  kondisi 

ini ditambah dengan rendahnya minat pedagang dan pengunjung  

pasar untuk  mengikuti aturan yang telah ditetapkan   rekomendasi 

perbaikan sementera adalah dengan membagun  pasar penampungan   

untuk korban kebakaran sebanyak 763 kios dan telah dimulai pada 

akhir tahun 2017 ini  telah selesai dibangun sebanyak 497 petak  dari 

dana Belanja Tidak Terduga  dan bantuan dari berbagai  pihak  

sedangkan sisanya akan  dibangun pada tahun 2018  sambil menunggu 

proses pembangunan pasar atas kembali yang direncanakan dimulai 

pada tahun 2018 ini  . Sedang  untuk penegakan aturan akan  

ditingkatkan pangawasan dan penertiban pasar melalui kegiatan 

pengawasan dan operasi pasar. 

 

- Belum optimalnya penataan pedagang kaki lima dalam wilayah pasar 

disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang memadai untuk 

penataan PKL dan kondisi pasar pasca kebakaran tahun 2017 

sedangkan untuk PKL yang diluar wilayah pasar saran tindak kedepan 

adalah diupayakan  legalitas  keberadaan /tertatanya  PKL ini di 6 titik 

yang direncanakan  ,dalam hal ini  melibatkan  SKPD terkait  dan 

kondisi lokasi  yang mempergunakan  bahu jalan  dibutuhkan  

legalitas  pemanfaatan  jalam sebagai lokasi PKL.    

 



 

LKIP DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2017                                                               46 

 

- Masih adanya barang yang bersubsidi  yang tidak tepat sasaran   ,dari 

hasil pengawasan  dilapangan banyak barang bersubsidi ini dinikmati 

oleh masyarakat  yang tidak  berhak  seperti gas 3 kg, BBM ( 

premium) dan mungkin juga pupuk . Rekomendasi perbaikan kedepan 

untuk gas bersubsidi 3 kg ,hanya dapat diberikan  bagi keluarga yang 

kurang mampu , untuk itu  langkah awal diberikan kepada masyarakat 

yang membawa KK kurang mampu dan untuk lebih baik lagi  

diberikan dalam bentuk pengenal dengan kartu subsidi ,agar tidak 

dinikmati  oleh keluarga yang mampu termasuk juga BBM ( premium) 

. Dan bagi warga yang kebetulan telah mendapatkan tabung gas 3 kg 

tetapi yang bersangkutan mampu ,kiranya dipermudah  untuk 

mendapatkan pengantian tabung gratis  kepada gas yang 5,5 kg 

sehinggga tabung gas 3 kg  (subsidi ) hanya  untuk warga yang kurang 

mampu .Sedangkan untuk  pupuk bersubsidi yang menjadi kendala 

adalah pendistribusian kepada petani ,untuk itu perlu ditunjang 

pendistribusiannya  hingga kepetani ,karena jarak gudang ke lahan 

pertanian memakan waktu. 

 

c. Belum berjalannya  koordinasi yang terencana dan berkesinambungan  

antar SKPD terkait  baik itu Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan , 

Kantor SATPOL PP  dan Dinas PTSP dalam  pengawasan SIUP,TDP & 

TDG .  Rekomendasi perbaikan kedepan diupayakan pembentukan tim 

secara terpadu dengan Surat Keputusan Walikota  antar SKPD terkait 

untuk turun kelapangan  mengawasi SIUP, TDP dan TDG , agar 

kesadaran masyarakat meningkat untuk mengurus izin perusahaan , 

perpanjangan izin usaha dan pengurusan izin tanda daftar gudang  yang 

sampai saat ini masih sedikit jumlahnya ,  
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d. Pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat UTTP ( Ukur,Takar 

,Timbang dan perlengkapan lainnya ) belum bisa dilaksanakan secara 

maksimal  karena UPT Kemetrologian Bukittinggi  saat ini belum dapat 

beroperasional ,karena terbatas peralatan ,belum dilantiknya kepala UPT 

& personil  fungsional & izin operasional dari Direktorat  Kemetrologian 

Kementerian Perdagangan dan tidak tersedianya anggaran untuk 

Operasional Kemetrologian pada APBD tahun 2018 ini .Rekomendasi 

perbaikan kedepan diupayakan peralatan diusulkan melalui DAK 

APBN bidang Kemetrologian khusus prasarana dan sarana penunjang 

Bidang Kemetrologian . Disamping itu juga diharapkan pihak Pemprov 

Sumbar dapat menghibahkan  peralatan UPTD Kemetrologian yang 

dibawah pengawasan provinsi kiranya dapat diserahkan ke UPT 

Kemetrologian Kota Bukittinggi.  Untuk menunjang operasional UPT 

tersebut setelah dilantiknya Kepala UPT ,kiranya dalam perubahan 

APBD tahun2018 dapat pula dianggarkan  dana operasional UPTD dan 

izin SK PPTU dari Direktorat Kemetrologian . 

 

e. Kurangnya informasi pusat – pusat promosi diberbagai propinsi  dan 

daerah lain guna memasarkan produk  unggulan Bukittinggi keberbagai 

daerah  rekomendasi perbaikan kedepan diupayakan mengikutkan 

UKM diberbagi even promosi baik dalam dan luar provinsi  bahkan luar 

negeri untuk memperluas jejaring perdagangan bukan hanya sekedar 

pemasaran produk tetapi lebih kepada terjalinnya kerjasama perdagangan  
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3.6 Prestasi dan  Penghargaan  

 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM 

Perdagangan Kota Bukittinggi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh 

pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3.9 

Daftar Prestasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  

Tahun 2017 

      

No 

Tingkat 

Provinsi 

atau 

Nasional 

Bidang/ Kategori Prestasi yang Diraih Nama/ Lembaga Ket 

1 Nasional Tokoh Koperasi 

Satya Lencana 

Wirakarya dari 

Presiden R.I 

Bapak Asnur 

Azhar 
  

2 Provinsi 
Koperasi Berprestasi 

Jenis Fungsional 
Koperasi Berprestasi 

Koperasi Dinas 

Pendidikan 

  

3 Provinsi 

Koperasi Berprestasi 

Jenis Koperasi 

Simpan Pinjam 

Koperasi Berprestasi 

Koperasi Simpan 

Pinjam Lumbung 

Pusako   

4 Nasional 

Pemantauan 

stabilitas harga 

sembako 

Penghargaan 

Tertinggi Untuk 

Pemantauan Harga 

Rosneli, SH 

(Bidang 

Perdagangan)   
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Gambar . 5 

.Pemberian  Penghargaan untuk Pemantauan Stabilitas Harga Sembako oleh 

Kementerian Perdagangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini merupakan pertanggung 

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2017. Laporan ini 
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dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Bukittinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja 

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.  

 

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangn Kota Bukittinggi 

menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan (4) indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin 

dicapai. 

 

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 

Bukittinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi 

aktif untuk membangun Kota Bukittinggi 

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM 
DAN PERDAGANGAN 
KOTA BUKITTINGGI 
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