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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,- 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat dan inayah-Nya, 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Dinas 

Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo tahun 2018 dapat terlaksana. 

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Tahun 

Anggaran 2018 disusun sebagai satu bentuk pertanggungjawaban dan penilaian 

terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam periode tahun 

anggaran. Pelaporan Lakip ini juga dapat digunakan untuk menilai, seberapa jauh 

prestasi yang berhasil diraih dalam periode waktu tersebut serta merupakan 

bentuk umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dalam rangka 

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan 

aktualisasi transparansi dan bahan informasi bagi seluruh stakeholder dan 

masyarakat luas, sehingga dapat diketahui sejauh mana 

perkembangan/peningkatan dan kekurangan kinerja aparatur, khususnya dalam 

penanganan dan pembinaan sektor koperasi dan UKM. Hal ini akan menjadi acuan 

perbaikan dan reformasi biroktat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta 

langkah-langkah dalam menentukan kebijakan, program serta kegiatan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini 

telah disusun berdasarkan pedoman acuan yang telah ditetapkan. Diharapkan 

dengan adanya laporan ini akan mampu memberikan motivasi dan acuan kita 

dalam meningkatkan kinerja, khususnya aparatur pada lingkungan Dinas Koperasi 

UKM Kabupaten Gorontalo, sehingga kemampuan aparat akan terus meningkat. 
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Disadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak 

kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi, oleh karenanya kritik dan saran 

semua pihak sebagai masukan akan senantiasa menjadi acuan guna perbaikan 

untuk penyempurnaan. 

Demikian, semoga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh,- 

 

Limboto,                    2018 

KEPALA DINAS, 

 
 
 
 

Drs. AYUBA S. HIDA, M.Pd 
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C 

NIP 19600627 198604 1 025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga 

penyelenggaraan pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah 

memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing secara khusus telah ditetapkan,  

demikian pula dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan 

program dan kegiatan menyangkut Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Sebagai pengemban amanah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Gorontalo berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun kelima untuk mencapai visi dan 

misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun 

kegagalan yang ditemui dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

 

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 

 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Gorontalo 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan 

wajib. Urusan wajib yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah urusan dibidang Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah. 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016   tentang 
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Gorontalo. 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Gorontalo Peraturan Bupati Nomor  50 Tahun 2016 adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Tugas Dinas  

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo Melaksanakan kewenangan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro 

Kecil Menengah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. Fungsi Dinas 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil 

Menengah; 

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro 

Kecil Menengah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas 

dan fungsinya. 

3. Tugas dan fungsi bagian dan bidang : 

a. Sekretariat 

Tugas : 

Melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun rencana program, 

mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola 

administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi 

umum dan kepegawaian Dinas serta melaksanakan tugas tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Fungsi : 

 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian; 

 Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam 

rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan; 
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 Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, 

peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan 

program kerja, dokumentasi dan kepustakaan; 

 Pelaksanaan monitoring, pengendalian  dan evaluasi serta pelaksanaan 

program; 

 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan 

kedinasan. 

b. Bidang Koperasi 

Tugas : 

Melaksanakan sebagian urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

yang meliputi Sarana dan Usaha Koperasi, Kelembagaan Koperasi dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Fungsi : 

 Penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana 

strategis/RPJM dan bahan kebijakan yang terkait dengan Bidang 

Koperasi; 

 Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan 

teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi internal Bidang untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan perumusan program dan sistem kerja operasional bidang 

tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 

 Pengorganisasian yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal 

kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ; 

 Penyusunan langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai 

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang 

tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
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 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan 

rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

 Pembinaan usaha koperasi, kelembagaan koperasi, pengembangan SDM 

koperasi; 

 Perencanaan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan 

bagi koperasi; 

 Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; 

 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan 

kedinasan. 

 

c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Tugas : 

 Melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan 

Fungsi : 

 Perumusan rencana program kerja Bidang UMKM berdasarkan rencana 

strategi, kebijakan, tugas pokok dan fungsi 

 Pengoordinasian tugas dengan bidang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 Pelaksanaan perencanaan pengembangan wirausaha baru serta 

pembinaan usaha dan perizinan UMKM 

 Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan dan peluang promosi UMKM 

 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan. 

A. Keadaan Pegawai 

Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Gorontalo didukung oleh sumber daya manusia yaitu 

sebanyak 18 orang. 
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a. Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan 

 

 

 

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sarana dan Prasarana 

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap 

operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomuniksi 

dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi UKM Kabupaten 

Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja 

walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain 

itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui WIFI. 

 

NO URAIAN SD SMP SMA 
DIPLOMA 

III 

D 

IV/S1 

S2/

S3 
JUMLAH 

1 Kadis - - - -  1 1 

2 Sekretaris      1 1 

3 Kabid     2  2 

4 Sekretariat - - 1 - - 3 4 

5 Bidang Koperasi - - 2 - 2 1 5 

6 Bidang UMKM - - 2 - 3 - 5 

JUMLAH 18 

NO URAIAN GOLONGAN JUMLAH 

  I II III IV  

1 Kadis    1 1 

2 Sekretariat  1 3 1 5 

3 Bidang Koperasi   5 1 6 

4 Bidang UMKM   5 1 6 

JUMLAH     18 
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C. Struktur Organisasi 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo yang 

berdasarkan dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 memiliki struktur 

organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) 

Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi yang secara detail dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini : 

 
Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Gorontalo 

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN 

MENENGAH KABUPATEN GORONTALO 
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KASUBAG UMUM DAN 
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KOPERASI 

 

KEPALA USAHA DAN 

KELEMBAGAAN UKM 

KEPALA SEKSI 
PENGEMBANGAN 

SDM UMKM 

KEPALA SEKSI 
PERMODALAN DAN 

PROMOSI 

KEPALA SEKSI 
PENGEMBANGAN SDM 

KOPERASI 

KEPALA SEKSI 
KELEMBAGAAN 

KOPERASI 

 

UPTD 
 

UPTD 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo 

terbentuk melalui  Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 

Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja  Dinas 

Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo dimana Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah adalah Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan di bidang Koperasi UKM sebagaimana yang diatur dalam 

perundang-undangan. 

 

Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu : 

“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan Frasa “Masyarakat Madani”” 

Sedangkan Misinya yaitu : 

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter 

2. Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis. 

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian. 

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah 

 

Terkait dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta program 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016- 2021, maka dapat dilihat sesuai tupoksi 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo merupakan 

pendukung terwujudnya misi 3, yaitu mengoptimalkan sumberdaya alam menuju 

kemandirian. Oleh karena itu dalam waktu lima tahun ke depan, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah diharapkan mampu menjawab perubahan dan tantangan 

dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya, guna menggerakkan 

pertumbuhan perekonomian daerah demi terciptanya masyarakat sejahtera, 

mandiri dan berkeadilan sosial seperti yang tersirat dalam visi, misi dan program 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo. 

Menghadapi permasalahan dan untuk menjawab permasalahan tersebut 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo sekaligus 

mewujudkan visi, misi dan tujuan yang merupakan implementasi program 
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pemerintah daerah, diperlukan strategi yang diharapkan akan dapat meyakini 

dan menterjemahkan visi misi dan program pembangunan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gorontalo, yakni : 

 

1. Strategi Pembangunan sumber daya potensial serta 

kesinambungannya. 

Maksud dari strategi ini adalah melanjutkan program pembangunan yang 

sudah dirintis sebelumnya dengan senantiasa memperhatikan kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan mempertimbangkan 

perkembangan kemajuan informasi dan issu aktual terbaru yang akan 

mampu mendorong pembangunan sektor koperasi, usaha kecil menengah, 

kearah yang lebih baik.  

Lebih jauh strategi ini diharapkan akan mampu menindaklanjuti kebijakan 

pemerintah daerah dengan program pencapaian masyarakat yang 

sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial disegala bidang pada umumnya 

dan khususnya pada sektor koperasi, usaha kecil menengah. 

 

2. Strategi penguatan kelembagaan koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Maksud dari strategi ini adalah selama ini masalah klasik mati - hidupnya 

suatu usaha selalu berawal dari permodalan, tidak mampu bersaing dengan 

usaha yang lain, kemampuan dalam memasarkan produk dan pengelolaan 

manajemen serta ketergantungan terhadap pemerintah daerah dan 

lembaga-lembaga pemerintah lainnya.  

Untuk itu perlu adanya penguatan usaha dengan melalui program 

pemerintah yang antara lainnya (a) Bimbingan dan pelatihan baik teknis 

maupun manajemen yang bersifat skill, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; (b) studi banding/magang ke daerah-daerah yang lebih maju 

pertumbuhan koperasi, usaha kecil menengah, dan (c) Koordinasi antar 

lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka 

menumbuhkan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten 

Gorontalo. 
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3. Strategi pemahaman dan kesadaran peraturan perundang-

undangan. 

Maksud strategi ini adalah memberikan pemahaman dan pengertian serta 

kesadaran kepada seluruh lapisan pelaku koperasi, usaha mikro kecil 

menengah serta lapisan masyarakat untuk selalu taat hukum dalam setiap 

kegiatan koperasi, usaha mikro kecil menengah, sehingga semua pihak 

akan senantiasa merasa aman dan terlindungi kepentingannya.  

Perubahan iklim kehidupan sekarang ini kearah yang lebih transpran dan 

terbuka serta demokratis dan menjunjung tinggi hukum lebih memberikan 

peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk senantiasa 

menempatkan aturan dan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap 

tindakan kegiatan yang mengarah pada kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara. 

Upaya-upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada semua 

pihak, khususnya pihak pelaku koperasi, usaha mikro kecil menengah dan 

pengguna / konsumen perlu lebih didorong dengan melalui sosialisasi dan 

pembinaan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED) 

 

 Beberapa isu-isu strategis urusan Koperasi dan UMKM antara lain :  

 

 URUSAN KOPERASI  

1.  Dengan terbatasnya SDM perkoperasian, yang disebabkan keluar, kurangnya 

pembinaan kualitas SDM melalui Diklat Perkoperasian (Pengawasan, Akuntansi 

Koperasi, Manajemen SP, Perkoperasian/kelembagaan), sulit untuk monitoring 

keberadaan Lembaga Keuangan MIkro Illegal yang sangat merugikan masyarakat;  

2.  Masih lemahnya fasilitasi pemerintah berupa akses permodalan bagi Koperasi 

dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi;  

3.  Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan 

progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam)  
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4.  Masih diperlukan evaluasi secara kompetitif dan terpadu untuk memberikan 

motivasi kepada pengelola dalam meningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan 

perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan 

lembaga koperasi yang lain;  

5.  Masih banyak anggota koperasi yang pinjam untuk kepentingan konsumtif dan 

bukan produktif;  

6.  Masih lemahnya pemahaman anggota Koperasi dalam pengembangan modal 

koperasi sebagai milik bersama;  

7.  Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha 

sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.  

8. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, 

bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.  

9.  Perkembangan koperasi masih lemah disebabkan semberdaya produktif, 

permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.  

10.  Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang 

usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.  

11.  Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan UMKM.  

12.  Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang. Menjalin 

kemitraan dengan pengusaha dari luar daerah terutama pengusaha/pemilik pasar 

modern 

 

URUSAN UMKM  

1.  Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dengan hasil produk makanan 

dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha 

(SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak 

dikunjungi olah masyarakat;  

2.  Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UMKM baik di 

pasar regional maupun nasional yang bisa akses seecara tradisional berupa promo, 

penyediaan space pada Pasar Modern maupun teknoligi informasi (WEBSITE 

UMKM)  

3.  Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM dalam mengolah 

limbah UMKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan 

masyarakat sekitar.  
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4.  Masih lemahnya pelaku UMKM skala mikro dalam akses permodalan dengan atau 

dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sector ekonomi produktif;  

5.  Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha 

melalui bantuan alat produksi;  

6.  Masih lemahnya pemahaman pelaku UMKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, 

bahan, produksi, permodalan maupun pasar;  

7.  Masih rendahnya ketrampilan SDM sector Industri olahan dalam hasil kerajinan 

maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global. 

 

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin 

diwujudkan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : 

Pada bidang koperasi dan UMKM kondisi yang diinginkan 5 tahun kedepan adalah : 

1. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas   

2. Berkembangnya usaha dan tumbuhnya jaringan usaha koperasi dan UMKM 

3. Kuatnya struktur permodalan koperasi dan UMKM 

4. Terkendalinya pemanfaatan modal pinjaman koperasi dan UMKM yang tepat 

sasaran 

 

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 Laporan Kinerja ini memeberikan penejelasan kinerja Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo selama Tahun 2018. Capaian 

kinerja tahun 2018 diperbandingkan dengan penetepan kinerja tahun 2018 

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adpaun sistematika 

penyajian Laporn Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kabupaten 

Gorontalo, sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN,  Menguraikan secara ringkas  latar belakang, 

tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi, aspek strategis dan 

permasalahn utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA , Menguraikan secara ringkas dokumen 

rencana strategis, Tujuan dan sasaran, Strategis dan Kebijakan SKPD, dan 

Perjanian kinerja tahun 2016 
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BAB III AKUNTABILATAS KINERJA, Menguraikan capaian kinerja 

Organisasi, hambatan dan masalah, langkah-langkah antisipatif serta realisasi 

anggaran. 

BAB IV PENUTUP, Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari laporan 

kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 dan menguraikan 

rekomendasi yang di perlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

 

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Gorontalo 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi 

Dan UKM dalam meyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang 

berkaitan dengan pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten Gorontalo 

selama 5 (lima ) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan bagi Dinas Koperasi 

dan UKM Kabupaten Gorontalo untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan 

yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyusunan Renstra SKPD dan UKM 

mempunyai maksud sebagai berikut : 

1. Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 5 

tahunan; 

2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten 

Gorontalo; 

3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun kedepan 

dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara 

bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Gorontalo 

 

Sedangkan tujuan penyusunan  Renstra Satuan Kerja Perangkat daerah ini, 

adalah : 

1. Memeberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun 

kedepan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo; 

2. Meberikan informasi progresif tentang data potensi Koperasi dan UKM; 

3. Menentukan target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan secara tepat. 
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2.2 Visi dan Misi 

 

   Visi Kabupaten Gorontalo di bawah Kepemimpinan Prof.DR. Ir Nelson 

Pomalinggo, M.Pd dan Fadli Hasan, ST, M.Si yakni “Kabupaten 

Gorontalo Gemilang Mewujudkan Masyarakat Madani”. Gemilang 

dimaknai sebagai  hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang 

menunjukkan  kejayaan dan kemasyhuran yang  memberi  dampak pada  

rakyat  yaitu kesejahteraan dan kemadirian. Sedangkan Madani merupakan 

kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang menjunjung tinggi hak-hak 

sipil, nilai, norma, dan hukum  yg ditopang olehpenguasaan iman, ilmu, dan 

teknologi yang beradab.Sedangkan Misinya adalah : 
i.  

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat Berkarakter 

2. Memantapkan pemerintahan yang harmonis, bersih dan dinamis. 

3. Menoptimalkan Sumber Daya Alam menuju kemandirian 

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan 

hidup 

5. Melakukan kerja sama global untuk pembangunan daerah. 

 

 Adapun yang menjadi Visi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Gorontalo adalah : 

” TERWUJUDNYA KOPERASI GEMILANG, BERKUALITAS DAN 

UMKM YANG TANGGUH SERTA BERDAYA SAING” 

Makna dari visi tersebut adalah a) Gemilang : artinya Koperasi yang luar 

biasa yang mampu meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan SDM 

dan pengelola administrasi yang baik; b) Berkualitas : artinya koperasi yang 

memiliki partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin 

sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian 

social c) Tanggung: artinya kendisi koperasi dan UMKM yang tangguh 

dengan memiliki manajemen yang sehat dan kuat sehingga mampu 

menghadapi tantangan dalam setiap perubahan ekonomi d) Berdaya Saing 

: artinya kondisi koperasi dan UMKM yang mampu berkompetisi dengan 

pelaku koperasi dan UMKM yang lain secara sehat  
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Dalam meralisasikan Visi maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

menyatakan Misi sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola urusan dengan 

mengoptimalkan SDM dan pengelolaan administrasi yang baik 

2. Mewujudkan usaha ekonomi yang produktif, bedaya saing dan tangguh 

yang bertumpuh pada sumber daya yang berkualitas 

3. Memperluas jaringan kerja dengan pihak ketiga dibidang 

pengembangan UMKM 

4. Mewujudkan penumbuhan, peningkatan dan pengembangan koperasi 

menuju koperasi yang berkualitas dan berdaya saing 

 

2.3 TUJUAN DAN SASARAN 

 

 Untuk lebih menajamkan sasaran, maka Misi Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Gorontalo tersebut diatas 

dijabarkan Tujuan dan Sasaran dengan rincian sebagai berikut : 

TABEL 2.1 

TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 

2016 2018 2018 2019 2020 2021 

Mewujudkan 

koperasi dan 

UMKM yang 

berdaya saing 

dan berkualitas 

pada peningkatan 

perekonomian 

dan 

kesejahteraan 

rakyat 

berdasarkan 

semangat 

wirausaha 

kemandirian 

Penyediaan 

Akses 

Pembiayaa

n KUMKM 

Meningkatn

ya akses 

permodalan 

wirausaha 

300 

UMKM 

500 

UMKM 

600 

UMKM 

600 

UMKM 

700 

UMKM 

700 

UMKM 
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koperasi dan 

keterpaduan 

 Peningkata

n 

kesempata

n dalam 

berwirausa

ha 

Pertumbuh

an jumlah 

Wira Usaha 

Baru 

381 

UMKM 

581 

UMKM 

781 

UMKM 

981 

UMKM 

1.081 

UMKM 

1.281 

UMKM 

 Peningkata

n Koperasi 

Aktif 

prosentase 

Koperasi 

Aktif 

47.55% 

dari 

jumlah 

Kop 

Aktif(38

7 Aktif) 

55% dari 

jumlah 

Kop 

Aktif(387 

Aktif) 

57 % 

dari 

jumlah 

Kop 

Aktif(38

7 Aktif) 

62 % 

dari 

jumlah 

Kop 

Aktif(38

7 Aktif) 

66 % 

dari 

jumlah 

Kop 

Aktif(387 

Aktif) 

70 % dari 

jumlah Kop 

Aktif(387 

Aktif) 

 

 

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD 

 

A. STRATEGI 

 

Upaya untuk pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan 

sosial, bukan merupakan permaslahan yang mudah seperti membalikkan 

telapak tangan. Permasalahan dasar yang sering muncul dalam setiap kegiatan 

pembangunan selama ini senantiasa berimplikasi pada pembangunan yang 

selanjutnya.  

Menghadapi permasalahan dan untuk menjawab permasalahan 

tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo 

sekaligus mewujudkan visi, misi dan tujuan yang merupakan implementasi 

program pemerintah daerah, diperlukan strategi yang diharapkan akan dapat 

meyakini dan menterjemahkan visi misi dan program pembangunan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gorontalo yakni : 

 

1. Strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk 

UMKM. 

2. Strategi peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi. 
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Maksud dari strategi ini adalah melanjutkan program pembangunan 

yang sudah dirintis sebelumnya dengan senantiasa memperhatikan kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan mempertimbangkan 

perkembangan kemajuan informasi dan issu aktual terbaru yang akan mampu 

mendorong pembangunan sektor koperasi, usaha mikro kecil menengah kearah 

yang lebih baik. 

 Lebih jauh strategi ini diharapkan akan mampu menindaklanjuti 

kebijakan pemerintah daerah dengan program pencapaian masyarakat yang 

sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial disegala bidang pada umumnya dan 

khususnya pada sektor koperasi, usaha mikro kecil menengah. 

Untuk strategi penguatan kelembagaan Koperasi, UMKM selama ini 

masalah klasik mati - hidupnya suatu usaha selalu berawal dari permodalan, 

tidak mampu bersaing dengan usaha yang lain, kemampuan dalam 

memasarkan produk dan pengelolaan manajemen serta ketergantungan 

terhadap pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.  

Untuk itu perlu adanya penguatan usaha dengan melalui program 

pemerintah yang antara lainnya (a) Bimbingan dan pelatihan baik teknis 

maupun manajemen yang bersifat skill, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; (b) studi banding/magang ke daerah-daerah yang lebih maju 

pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan (c) Koordinasi antar 

lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka 

menumbuhkan koperasi, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Gorontalo. 

Untuk strategi pemahaman dan kesadaran peraturan perundang-

undangan ini adalah memberikan pemahaman dan pengertian serta kesadaran 

kepada seluruh lapisan pelaku koperasi, usaha mikro kecil menengah, serta 

lapisan masyarakat untuk selalu taat hukum dalam setiap kegiatan koperasi, 

usaha mikro kecil menengah, sehingga semua pihak akan senantiasa merasa 

aman dan terlindungi kepentingannya.  

Perubahan iklim kehidupan sekarang ini kearah yang lebih transpran 

dan terbuka serta demokratis dan menjunjung tinggi hukum lebih memberikan 

peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk senantiasa 

menempatkan aturan dan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap 
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tindakan kegiatan yang mengarah pada kesadaran masyarakat akan pentingnya 

hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Upaya-upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada 

semua pihak, khususnya pihak pelaku koperasi, usaha mikro kecil menengah, 

perlu lebih didorong dengan melalui sosialisasi dan pembinaan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. KEBIJAKAN SKPD 

 
 

Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo dalam melaksanakan program pembangunan adalah merupakan 

penjabaran dan implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gorontalo sesuai tupoksi kewenangan dinas. Deskripsi secara singkat kebijakan 

pembangunan daerah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Gorontalo selama periode 2016-2021 diformulasikan sebagai 

berikut:  

1. Pengelolaan potensi sumber daya secara optimal dan profesional yang 

berkelanjutan, mampu mandiri dan memiliki daya saing tinggi untuk 

meningkatkan ekonomi kerakyatan. 

2. Penguatan sistem pendukung usaha bagi para pelaku usaha di bidang 

KUMKM. 

3. Meningkatkan pengetahuan mengenai ilmu perkoperasian, sehingga dapat 

mewujudkan koperasi yang sehat dan berkembang sesuai asas-asas 

koperasi. 

4. Fasilitasi, koordinasi dan regulasi sektor Koperasi UMKM. 

5. Pelayanan umum yang prima, tepat waktu, efisien dan efektif. 

 

2.5 PERJANJIAN KINERJA 

 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 
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terukur berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan. 

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan 

menggunakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun 

perjanjian kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan 

selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran MenPAN Nomor 31 Tahun 2004. 

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan kinerja dibuat secara 

berjenjang mulai dari tingkat eselon II atau SKPD sampai ke pimpinan SKPD 

atau Kepala Daerah. 

Rencana Kinerja (Performance Plan)  tahun 2018 merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Gorontalo, didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak 

dicapai pada tahun 2018.  

Berdasarkan atas Rencana Kinerja Tahunan tersebut, selanjutnya 

disusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Kabupaten 

Gorontalo. Penetapan Kinerja tersebut merupakan tolak ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo yang pada akhir tahun 2018 dan akan dilaporkan dalam LAKIP tahun 

2018 ini. 

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2018 

mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yang harus dilaksanakan, dimana sasaran 

strategis memiliki indikator kinerja yang masing-masing sebagai berikut : 

TABEL 2.2 

Perjanjian Kinerja urusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018 

NO Sasaran strategis Indikator kinerja Target 

1. Meningkatkan Koperasi 

dan UMKM yang 

berkualitas, Sehat dan 

berprestasi 

Meningkatnya akses 

permodalan wirausaha 

500 UMKM 

Pertumbuhan Jumlah 

Wira Usaha Baru 

581 UMKM 
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Persentase Koperasi 

Aktif 

52,97 %, dari 214 

Koperasi Aktif 

 

 

 

 

 

2.6 PROGRAM KEGIATAN 

 

No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET 

 

1 
 

ProgramPelayanan Administrasi 

Perkantoran 

 

Rp. 651.609.186.- 
 

APBD 

 

2 

 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

 

Rp. 550.000.000.- 

 

APBD 

3 

 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

 

Rp.   31.500.000.- APBD 

 
4 

 

 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

 
Rp.   20.000.000.- 

 

 

APBD 

 

5 

 

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil 

Menengah yang Kondusif 

 

Rp. 615.000.000.- 

 

APBD 

 
6 

 

 

Program Pengembangan Kewirausahaan 

dan Keuanggulan Kompetitif  Usaha Kecil 
Menengah 

 
Rp. 124.000.000.- 

 

 

APBD 

 

7 
 

 

Program Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

 

Rp. 225.000.000.- 
 

 

APBD 

8 
Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Rp. 640.000.000.- APBD 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada 

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo. 

Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang 

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa 

masukan, keluaran, hasil. penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan 

mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. 

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Gorontalo menggunakan metode dalam pengukuran 

capaian kinerja dengan sistem kinerja yang terdiri dari Sasaran, Indikator, 

Target dan Realisasi. 

Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo dilakukan dengan membandingkan Rencana dan Realisasi, apabila 

semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan 

rumus : 

     

 
     Realisasi 
Capaian Indikator Kinerja  =   X   100 % 

     Rencana 
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Nilai capaian Kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal 

sebagai berikut : 

85 s/d 100  =  Sangat Berhasil 

70 s/d 84   =  Berhasil 

55 s/d 69   =  Cukup berhasil 

Kurang dari 55 =  Tidak berhasil 

  

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran 

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing Indikator sasaran 

yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja.  

Pengukuran Pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran 

Kinerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut : 

 

 

NO 

 

 
SASARAN STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

 

KET 

1 Meningkatnya Koperasi dan 

UMKM yang berkualitas, 

Sehat dan berprestasi 

- Meningkatnya Akses 

Permodalan 

Wirausaha Baru 

- Pertumbuhan Jumlah 

Wira Usaha Baru 

- Jumlah Koperasi Aktif 

500 UMKM 

 

 

500 UMKM 

 

55 % dari 

jumlah 

koperasi aktif 

(387 aktif) 

100 UMKM 

 

 

410 UMKM 

 

50 % 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Gorontalo memiliki 1 (satu) sasaran dimana dari 1 (satu) 

sasaran tersebut telah Berhasil dilaksanakan.  
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Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, 

maka capaian kinerja tiap sasaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
 

SASARAN  

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas, Sehat dan 

berprestasi 

 

 

- Untuk capaian kinerja pada indkator kinerja  “Meningkatnya Akses Permodalan 

Wirausaha Baru”  dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 Dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat 

diperlukan penguatan permodalan usaha. Untuk mendapatkan bantuan 

dari Bank maka diperlukan IUMKM (Izin Usaha Mikro Kecil) oleh 

karenanya Dinas Koperasi UKM berupaya mengatasi masalah-masalah 

yang timbul dalam dunia Usaha dengan cara mensosialisasikan manfaat 

IUMK untuk mendaptkan bantuan dari Bank dengan mudah dan cepat. 

Indikator 

Kinerja 

Tahun 2017 Capaian 

Kinerja 
Tahun 
2016 

(%) 

Tahun 2018 Capaian 

Kinerja 
Tahun 
2017 

(%) 

Target Realisasi Target Realisasi 

- Meningkatnya 

Akses 

Permodalan 

Wirausaha 

Baru 

- Pertumbuhan 

Jumlah Wira 

Usaha Baru 

- Jumlah 

Koperasi Aktif 

300 UMKM 

 

 

 

 

450 UMKM 

 

 

47,55% 

dari 

jumlah 

koperasi 

aktif (387 

aktif) 

150 UMKM 

 

 

 

 

100 UMKM 

 

 

48,35% 

 

 

 

 

 

 500 UMKM 

 

 

 

 

500 UMKM 

 

 

55% dari 

koperasi 

aktif (387 

aktif) 

100 UMKM 

 

 

 

 

410  

UMKM 

 

50% 
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Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Bank BRI 

Cabang Limboto melakukan sosialisasi IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) 

sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 19 operator ditiap 

kecamatan, tempat sosialisasi dilaksanakan di kecamatan Kec. Limboto 

dan Kecamatan Telaga Biru. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada semua pihak mengenai I IUMKM (Izin Usaha Mikro 

Kecil) untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu 

usaha untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari aspek 

pembiayaan. 

   Untuk sosialisasi SHAT (Sertifikat Hak Atas tanah) dilakukan di Kecamatan 

Limboto dengan jumlah  100 UMKM   dan sosialisasi Posdaya 100 UMKM 

Dari tahun ke tahun Dinas Koperasi UKM dalam mengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah semakin meningkat, ini terlihat dengan 

bertambahnya UMKM yang difasilitasi dalam penguatan permodalan, 

dimana tahun 2017 UMKM yang difasilitasi sejumlah 3200 UMKM, ini 

menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 17.036 

UMKM, tapi apa yang sudah dicapai Dinas Koperasi UKM sudah melewati 

target yang sudah direncanakan sesuai rencana strategis 2016-2021.  

 Dinas Koperasi UKM terus memperkuat kemampuan wirausaha baru agar 

menjadi wirausaha yang mandiri dan professional. Diantaranya yakni 

mengambil peran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi melalui 

program penumbuhan Wirausaha baru dengan memberikan bantuan 

dalam bentuk reward. Setelah dilakukan verifikasi dan hasil penilaian tim 

dari berbagai unsur, sehingga 15 Kelompok mendapatkan reward dengan 

total anggaran Rp. 150.000.000, masing-masing kelompok mendapatkan 

Rp. 10.000.000. dibandingkan dengan tahun lalu Wirausaha baru belum 

dapat difasilitasi dengan terbatasnya anggaran. Sehingga Kinerja Dinas 

Koperasi UKM meningkat dibandingkan tahun lalu. 

 Untuk memajukan sebuah usaha dibutuhkan ketrampilan dan 

pengetahuan yang mumpuni dari para pelaku usaha. Pelatihan 

kewirausahaan yang tepat dapat menjadi alternative untuk meningkatkan 

soft-skil dari pelaku usaha, tidak hanya para pelaku usaha menengah, 
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kecil dan mikro (UMKM), namun juga pengusaha pemula dan para 

pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. 

Pelatihan kewirausahaan dilakukan sebanyak 1 kali dikecamatan limboto 

dengan jumlah peserta 100 orang, dibandingkan dengan tahun lalu tidak 

dilakukan pelatihan karena terbatasnya anggaran, sehingga kinerja Dinas 

Koperasi UKM meningkat dibandingkan tahun lalu 

  Dinas Koperasi UKM setiap tahun melakukan pendataan kepada 

UMKM, untuk melakukan pendataan Dinas Koperasi UKM bekerjasama dengan 

pemerintah kecamatan dan desa.. Sampai saat ini jumlah UMKM tahun 2018 

berdasarkan data yang sudah masuk mencapai sekitar 36.632 UMKM dengan 

jumlah Usaha Mikro = 35.816, Kecil=743, Menengah=82 dibandingkan dengan 

tahun lalu jumlah UMKM sebanyak 36.448 UMKM ini menunjukan naiknya 

jumlah UMKM dibandingkan dengan tahun lalu. Data-data Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
 

 

DATA UMKM TAHUN 2016 – 2018 

NO INDIKATOR TAHUN 2017 TAHUN 2018 

1 JUMLAH USAHA UMKM 36.457 36.641 

 - Usaha Kecil 743 743 

 - Usaha Menengah 82 82 

 - Usaha Mikro 35.632 35.816 

2 Jumlah Tenaga Kerja 68.188 68.188 

3 Aset (Rp) 382.848.965.885 382.848.965.885 

4 Omzet (Rp) 105.601.482.334 105.601.482.334 

 

 

 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan kegiatan peringatan 

hari HUT ke-73 Koperasi dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan 

koperasi-koperasi yang berprestasi dan penyerahan bantuan-bantuan 

kepada pelaku usaha 

Adapun Koperasi-koperasi yang berprestasi sebanyak 15 koperasi sebagai 

berikut : 
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1. KSP Dahlia Kec. Limboto 

2. KSP Berkah Fitrah Mandiri Kec. Tolangohula 

3. KSP. Mandiri Kec. Limboto 

4. KSP. Mitra Usaha Bersama Kec. Dungaliyo 

5. KSU BMT Tinelo Sejahtera Kec. Limboto 

6. KSU Lestari Jaya Kec. Boliyohuto 

7. KSU. Cahaya Harapan Kec. Asparaga 

8. KSU. Muslimat NU Kec. Limboto 

9. KSU. Abadi Jaya Kec. Mootilango 

10. Kopwan Hiyatullah Kec. Tilango 

11. Kopwan Annur  Kec. Asparaga 

12. Kopwan Mongowutato Kec. Batudaa 

13. Kopwan Srikandi Kec. Mootilango 

14. KOPPERIK Jaya Bersama Kec. Batudaa 

15. KPRI Maju Bersama Kec. Limboto 

 

Jumlah seluruh Koperasi 405 Koperasi, Koperasi yang aktif sebanyak 329 

Koperasi dan Koperasi tidak aktif sebanyak 76 Koperasi, Untuk Koperasi 

yang sudah dibekukan 76 Koperasi, Koperasi yang melaksanakan Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 329 Koperasi dan yang tidak 

melaksanakan RAT sebanyak 76 Koperasi.  

Data-data Koperasi dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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TREND PERKEMBANGAN KOPERASI TAHUN 2014 – 2018 

 

NO INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 

1 JUMLAH KOPERASI 380 387 395 399 405 

 - Koperasi AKTIF 184 186 194 195 329 

 - Koperasi TDK 

AKTIF 

120 127 127 204 76 

 - Koperasi di 

Bekukan 

76 74 74 76 76 

2 JUMLAH KOPERASI 

SEKUNDER 

1 1 1 1 1 

3 JUMLAH KOPERASI 

PRIMER 

379 386 394 398 398 

4 JUMLAH KUD 10 10 10 10 10 

5 JUMLAH NON KUD 369 376 384 388 388 

6 JUMLAH ANGGOTA 38.425 39.181 39.645 39,645 39,645 

7 TENAGA KERJA 
(Manager dan 
Karyawan 

     

 - Manager 39 39 70 70 70 

 - Karyawan 1.026 1.026 1.081 1.081 1.081 

8 PERMODALAN      

 - Modal Sendiri 50.110.252.205 50.110.252.205 70.451.370.487 70,451,370,487 70,451,370,487 

 - Modal Luar 73.748.635.900 73.748.635.900 71.251.648.771 71,251,648,771 71,251,648,771 

9 ASET (Rp.) 129.696.981.645 129.696.981.645 141.703.019.258 141,703,019,258 141,703,019,258 

10 OMZET (Rp) 170.277.537.357 170.277.537.357 192.718.391.962 192,718,391,962 192,718,391,962 

11 SHU 5.766.033.540 5.766.033.540 7.217.961.711 7,217,961,711 7,217,961,711 

 

 Dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi yang bersifat profit maupun 

non profit, kebutuhan akan informasi keuangan yang baik dan sistematis, 

akan membantu organisasi dalam membuat perencanaan. Keuangan juga 

dapat menunjukan kinerja dan tatakelola keuangan organisasi yang baik. 

Untuk itu Dinas Koperasi UKM melakukan pelatihan berbasis computer 

kepada anggota koperasi sebanyak 1 kali di kecamatan Limboto. 

Dibandingkan dengan tahun lalu tidak dilakukan pelatihan karena 
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terbatasnya anggaran, Hal ini menunjukan meningkatnya kinerja 

dibandingkan tahun lalu dalam mengembangkan pengetahuan anggota 

koperasi di Kabupaten Gorontalo 

  Secara keseluruhan kegiatan tahun 2018 capaian kinerja meningkat 

dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Ini terlihat dengan capaian kinerja 

melebihi target yang direncanakan.  

 Untuk Pembinaan-pembinaan kepada pelaku UMKM semakin Meningkat 

dibandingkan tahun lalu. Dimana Dinas Keperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Gorontalo menargetkan 35 UMKM, capaian realisasi 125 UMKM, 

capaian kinerja 625 %, dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 

mencapai 384 %. 

Secara keseluruhan kegiatan tahun 2018 capaian kinerja meningkat 

dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Ini terlihat dengan capaian kinerja 

melebihi target yang direncanakan.  
 

 

3.2 HAMBATAN DAN MASALAH 

 

Dalam periode tahun anggaran 2018, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sesuai kewenangannya, pada dasarnya tidak menemui hambatan 

masalah yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni 

antara lain : 

1. Peningkatan fasilitas operasional, terutama fasilitas operasional lapangan 

dalam meningkatkan kinerja pembinaan, monitoring dan pengawasan 

dalam ruang lingkup tupoksi kewenangan dinas. 

2. Penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum tepat waktu, 

baik yang dipengaruhi oleh faktor SDM maupun dalam hal administrasi, 

sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan. 

3. Di lapangan, masih kurangnya aksebilitas pelaku usaha dalam penguasaan 

pasar dan kemampuan daya saing lemah, terutama pada sektor koperasi 

dan UMKM.  
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4. Masih kurangnya minat masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usaha. 

Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap pemerintah masih 

tinggi. 

Secara umum Permasalahan yang dihadapi Dalam Pelaksanaan 

program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo Tahun Anggaran 2018 antara lain : 

a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan UMKM karena latar belakang 

pendidikan yang tidak sesuai 

b. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif 

terutama bahan baku, permodalan, teknologi, pemasaran, serta informasi 

pasar 

c. Pemanfaatan fasilitas produksi yang belum maksimal 
 

3.3 LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF 

Dalam menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut, Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo telah melakukan 

langkah-langkah antisipatif, yang antara lain : 

1. Penempatan SDM yang sesuai dengan latar belakang pendidikan 

2. Pendidikan dan pelatihan tenaga tehnis 

3. Melakukan pembinaan tentang UKM/IKM  

 
 

a. REALISASI ANGGARAN 

 

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan program dan kegiatan, 

terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan yakni 

keterbatasan anggaran. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan program 

dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Gorontalo.  
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NO 
 

INDIKATOR 
KINERJA 

 

PROGRAM/KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

 
% 

1 Penyediaan Akses 
Permodalan 
Wirausaha 

Program pengembangan 
kewirausahaan dan 
keunggulan kompetitif 

Usaha Kecil menengah 
Kegiatan : 
Penyelenggaraan peltihan 

kewirausahaan 

 

38.051.500 

 

 

 

 

 

31,14 

 

2 Peningkatan 

Koperasi Aktif 

Program : Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan 
Koperasi.  
Kegiatan : Pembinaan 

pengawasan dan 
penghargaan koperasi 
berprestasi 

 

 

180.935.000 

 

 

 

 

 

100 

 

3 Pertumbuhan 
Jumlah Wirausaha 
Baru 

Program Penciptaan Iklim 
Usaha Kecil Menengah 
yang Kondusif 

Kegiatan :  
- Fasilitasi kemudahan 

formaliasi badan 
usaha 

 
 

 

 

754.182.500 

 

 

 

 

100 

 

 

 
 

Anggaran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 

1.440.035.550 (Satu miliar empat ratus empat puluh juta tiga puluh lima ribu 

lima ratus lima puluh rupuah) dengan DPA Perubahan sebesar Rp. 

2.528.435.550 (Dua Miliar Lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga 

puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)  dengan realisasi anggaran per 31 

Desember 2018 sebesar Rp. 2.508.681.850 (Dua miliar lima ratus delapan juta 

enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah ) atau tingkat 

realisasi sebesar 99,21 %. Untuk belanja tidak langsung berupa belanja 

pegawai/personalia dengan anggaran sebersar Rp. 1.596.474.550 dengan 

realisasi sebesar Rp. 1.515.811.238 atau 94,95 % 
 

 

Uraian Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

Belanja 

Langsung 

2.528.435.550  . 2.508.681.850 99,21 

Belanja Tidak 

Langsung 

1.596.474.550  1.515.811.238 94.95 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 
 

1. Dinas Koperasi UKM Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan 2 program 

yang dijabarkan melalui 22 kegiatan. 
 

2. Capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 

anggaran 2018 dengan  realisasi keuangan 99,21 % diharapkan akan 

mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan 

Kabupaten Gorontalo. 
 

3. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo terus berusaha meningkatkan 

kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja sesuai tugas dan 

tanggung jawab yang diamanatkan dalam pencapaian visi-misi Pemerintah 

Daerah. 
 

4. Secara Keseluruhan program kegiatan Dinas Koperasi UKM Kabupaten 

Gorontalo Tahun Anggaran 2018 capaian kinerja meningkat dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. 

 
 

5. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja 

bukan merupakan kendala tetapi akan menjadi bahan acuan dalam 

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4.2 Saran 

 

1. Dalam upaya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan fungsi 

koordinasi lintas sektor perlu lebih ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang 

tindih pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan 

2. Sistem penganggaran dalam mendukung program dan kegiatan kinerja 

instansi pemerintah perlu ditingkatkan 

3. Dukungan anggaran dalam pengadaan fasilitas pengolahan data perlu 

mendapat perhatian sesuai peruntukannya 

 
 
 
 

 

Limboto,                     2019 

KEPALA DINAS, 

 
 

 
Drs. AYUBA S. HIDA, M.Pd 
  NIP 19600627 198604 1 025 
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