
BAB I     
PENDAHULUAN 

 
 
 

1. Penjelasan Umum Organisasi 

 
1.1 Dasar Pembentukan 

Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam 

hal ini pemerintah Kota Tebing Tinggi diberi kewenangan yang luas baik dalam 

urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Bersamaan dengan 

itu pemerintah daerah juga dibebani tanggung jawab yang tidak kecil.Untuk 

mewujudkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan kemampuan pemerintah daerah 

yang memadai baik kemampuan dalam pelayanan masyarakat maupun dalam 

pembangunan. 

Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing 

Tinggi yang disingkat dengan Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi adalah suatu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  berada di bawah naungan Pemerintah Kota 

Tebing Tinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 

tanggal 14 November 2008. 

 
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi adalah membantu 

Walikota untuk merumuskan dan menyusun bahan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang meliputi sarana dan prasarana pengembangan pemasaran dan 

institusi / kelembagaan. 

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha MIkro 

Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perekonomian meliputi Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri dan Perdagangan. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

perekonomian meliputi koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perekonomian meliputi Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah , industrian dan Perdagangan; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

 



1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut pada 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 adalah sebagai 

berikut : 

A

 

1.4. Kondisi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM 

 Kendati luas wilayah Kota Tebing Tinggi sangat terbatas namun potensi 

industri cukup besar, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan aktivitas industri serta 

kontribusinya dari sektor industri. 

-  Komoditi Unggulan  : - Crumb rubber  - Tempe 

   - Per mobil   - Sapu ijuk 

       - Meubel rotan  - Roti Kacang 

       - Mie     
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Tabel 1.1. Keadaan  Perusahaan Perdagangan pada akhir tahun 2015 

NO GOLONGAN USAHA SATUAN JUMLAH 

1. 
2. 
3. 

Perusahaan Besar 
Perusahaan Menengah 
Perusahaan Kecil 

Unit 
Unit 
Unit 

1 
79 

1.043 

J U M L A H Unit 1.123 

Sumber : KP2T Kota Tebing Tinggiber : KP2 

Kota Tebing Tinggi 

Tabel 1.2. Perusahaan yang terdaftar dalam BIP hingga tahun 2015 sesuai 

denganUU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 

NO BENTUK PERUSAHAAN SATUAN JUMLAH 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Perseroan Terbatas 
Koperasi 
CV 
Firma 
Perorangan 
Bentuk Usaha Lainnya (Gudang) 

Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 

89 
28 

287 
0 

1.126 
0 

J U M L A H Unit 1.530 

Sumber : KP2T Kota Tebing Tinggiber : KP2T Kota Tebing Tinggi 
 
 

Tabel 1.3. Keadaan Perkembangan Koperasi per  2015 

No U R A I A N SATUAN 2014 2015 

1 Jumlah Koperasi Koperasi 225 228 

2 Jumlah Kop. yang RAT Koperasi 42 44 

3 Jumlah Anggota Orang 75.575 72.372 

4 Jumlah Tenaga Kerja Orang 544 + 5 manager 786 + 7 manager 

5 Jumlah Modal Sendiri Rp. 000 282.010.836 313.995.830 

6 Modal Luar  Rp. 000 276.709.654 415.641.344 

7 Asset Koperasi Rp. 000 685.711.476 579.896.474 

8 Volume Usaha Rp. 000 374.589.962 374.389.982 

9 Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp. 000 65.892.789 45.592.799 

 
 

Tabel 1.4. Jumlah UKM di Kota Tebing Tinggi per 2015 

No. SEKTOR Jumlah 

1 Perdagangan 3.476 

2 Aneka Usaha ( warung nasi & kedai kopi, kios rokok dan jajanan ) 1.697 

3 Jasa (warnet, hotel, penjahit, dll) 648 

4 Industri  316 

5 Pertanian dan Peternakan 16 

Jumlah 6.153 



2. Aspek Strategis Organisasi 

Tugas pokok Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi adalah membantu 

Walikota untuk merumuskan dan menyusun bahan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang meliputi sarana dan prasarana pengembangan pemasaran dan 

institusi / kelembagaan. 

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha MIkro 

Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perekonomian meliputi Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri dan Perdagangan. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

perekonomian meliputi koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perekonomian meliputi Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah , industrian dan Perdagangan; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Dinas Koperasi Dan UMKM Perindustrian 

Dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi akan berperan mendukung misi RPJMD Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 yaitu   Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi 

Yang Beriman , Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dalam 

Kebhinakaan, yang di wujudkan melalui misi ke 4 dan ke 6 RPJMD 2011 – 2016 Kota 

Tebing Tinggi : 

Misi Keempat : “Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota 

Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan” 

Misi Keenam : ”Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat 

melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek”
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3. Permasalahan Utama (Strategic Issue) 
 

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan 

sampai dengan saat ini dan memperhatikan analisis lingkungan internal yang mencakup 

kekuatan, kelemahan dan lingkungan eksternal mencakup peluang dan tantangan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2011-2016, maka dapat 

digambarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain : 

a. Belum adanya regulasi yang mendukung pembinaan Koperasi; 

b. Kuantitas/jumlah SDM Aparatur dalam membina UMKM, Koperasi, industri dan 

dibidang Metrologi belum terpenuhi; 

c. Belum adanya MoU, Petunjuk Teknis, SOP dan Protap yang baru antara Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi dengan BPDSU tentang penyaluran Dana Bergulir; 

d. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tera/tera ulang; 

e. Kurangnya koordinasi dengan instansi penerbit perizinan tentang data informasi 

perusahaan; 

f. Data pedagang kaki lima masih belum valid 

g. Alokasi anggaran yang belum memadai (berfluktuasi) 

h. Ruangan kerja aparatur yang belum sesuai standar (Kantor belum mengacu pada 

peraturan Pekerjaan Umum /Tata Ruang) 
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 
1. Perencanaan Strategis 

 
Untuk terlaksananya program kerja dan kegiatan dengan baik, maka perlu 

dipersiapkan rencana kerja yang jelas disemua bidang termasuk perencanaan dan 

pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan pengadaan barang dan jasa yang 

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Kota  

sehingga dapat  mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota 

Tebing Tinggi dalm jangka waktu 2011 – 2016 yang memiliki Visi dan Misi yaitu : 

Visi 

“ DUNIA USAHA YANG MAJU YANG BERBASIS PADA EKONOMI 

KERAKYATAN “ 

Visi tersebut di atas dirumuskan sesuai dengan Tupoksi dengan mengacu 

kepada RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016. 

Dari pernyataan visi di atas perlu dijelaskan bahwa : 

a. Dunia usaha yang maju adalah dunia usaha yang tumbuh dan berkembang 

secara baik serta mampu menghadapi segala kondisi serta tantangan sesuai 

dengan mekanisme pasar. 

b. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berbasis dan 

berorientasi kepada rakyat serta tidak bersifat monopolistik atau sentralistik. 

 
Misi 

Dalam konteks visi sebagaimana dijelaskan sebelumnya Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 

merumuskan misi sebagai berikut : 

1. Mengembangkan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan yang berbasis 

pada ekonomi kerakyatan. 

2. Menumbuhkan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi  

3. Meningkatkan pelayanan prima aparatur. 

Pernyataan misi tersebut di atas di samping berhubungan dengan visi, 

jugadisesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sehingga diharapkan misi dapat 

dilaksanakan secara berdaya guna.Ketiga misi diatas adalah saling terkait satu 

sama lainnya sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh yang harus 

dilaksanakan dalam mewujudkan visi. 

Ketimpangan dalam menjalankan misi adalah ibarat membangun sebuah 

rumah diatas pasir sehingga apabila angin kencang datang, maka rumahpun akan 

roboh. Oleh karena itu ketiga misi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan 
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konsisten agar pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha tidak hanya untuk 

kepentingan pemilik usaha saja tetapi juga untuk masyarakat banyak dan 

pemerintah. 

 
1. Tujuan Dan Sasaran 

a. Tujuan  

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu  

satu sampai dengan lima tahun.Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi. Tujuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif yang 

menggambarkan arah strategi organisasi dan kondisi yang ingin dicapai dimasa 

mendatang. 

Melihat visi dan misi yang telah ditetapkan serta sesuai dengan Tupoksi Dinas 

Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, maka 

tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1.  Berkembangnya usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil 

Menengah  secara kondusif sesuai dengan mekanisme pasar. 

2. Meningkatkan pemberdayaan potensi daerah.  

3. Menciptakan peluang pasar, baik dalam maupun luar negeri. 

4. Meningkatkan investasi daerah. 

5. Meningkatkan perlindungan konsumen. 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 

Penetapan tujuan tersebut adalah didasarkan atas faktor – faktor kunci 

keberhasilan setelah melakukan analisa SWOT dengan memperhatikan potensi, 

kendala dan tantangan termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta 

peraturan perundang – undangan. 

Berikut ini dapat kami paparkan beberapa faktor kunci keberhasilan yang 

merupakan hal yang sangat kritikal dalam pencapaian tujuan, yaitu : 

1.  Adanya wewenang dan komitmen untuk melaksanakan misi secara konsisten. 

2.  Tersedianya rencana strategis. 

3. Tersedianya lembaga – lembaga keuangan yang mendukung kegiatan usaha. 

4. Terbukanya pangsa pasar bagi produk UKM. 

5. Tersedianya aparatur yang  berkualitas. 

 
3.  Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur. Sasaran merupakan bagian integral dalam 

proses perencanaan strategis. 

Keberhasilan pencapaian sasaran adalah sangat penting ditinjau untuk : 
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1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai KotaJasa dengan memanfaatkan 

potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas; 

2. Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa; 

3. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan; 

4. Meningkatnya daya saing produk daerah; 

5. Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagikoperasi dan UMKM; 

6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layananlembaga keuangan mikro (LKM); 

7. Meningkatnya pendidikan, pelatihan danpenyuluhan perkoperasian bagi anggota 

danpengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif; 

8. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM; 

9. Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi,kajian serta pemantauan dan 

evaluasi kebijakanpenanggulangan kemiskinan di bidangkeuangan mikro di 

bidang keuangan mikro danpemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna); 

10. Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; 

11. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

 
1. Arah Kebijakan dan Program 

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dirancang secara 

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan melalui 

kebijakan dan program sebagaimana diuraikan dibawah ini  

a. Kebijakan  

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah dan 

akan ditetapkan oleh stakeholder untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau 

petunjuk dalam  pengembangan  ataupun  pelaksanaan  program guna tercapainya 

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi SKPD. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kebijakan – kebijakan yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan program guna perwujudan sasaran, tujuan, visi dan 

misi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang akurat dan menciptakan iklim yang mendukung 

pengingkatan dunia usaha 

2. Mempersiapkan rencana dan program serta mengadakan evaluasi kegiatan 

3. Memberi kesempatan kepada pengusaha industri, perdagangan, koperasi dan 

usaha kecil menengah untuk mengikuti penyuluhan dan diklat dalam rangka 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengembangan usaha 

4. Memberi fasilitas dan bantuan untuk percepatan pertumbuhan UMKM dan Koperasi 

5. Mendorong dunia usaha dalam upaya peningkatan investasi daerah 

6. Membina dan memberdayakan Asosiasi dunia usaha sebagai partner pemerintah 

dalam mengembangkan pengusaha industri, perdagangan, koperasi dan usaha 

kecil menengah 
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7. Merangsang UKM dan Koperasi untuk peningkatan kualitas usaha 

8. Memonitoring, mengevaluasi dan membina pengusaha industri, perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil menengah untuk meningkatkan peranan dunia usaha di 

era globalisasi 

9. Memotivasi dan menumbuhkan kesadaran pengusaha untuk meningkatkan 
partisipasi dalam rangka pengendalian pasar dan perlindungan konsumen 

 
b. Program  

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. Program Dinas Perindagkop PKM Kota Tebing 

Tinggi untuk periode tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif, dengan kegiatan –kegiatan:  

1.1. Pembinaan IKM melalui KonsultanShindan Shi 

1.2. Pembinaan IKM melalui UPL-IKM(Pelatihan Keuangan, Manajemen 

Pemasaran, dan ManajemenProduksi bagi IKM Makanan Ringan) 

1.3. Sosialisasi kebijakan tentang UMKM 

1.4. Fasilitasi sarana dan prasarana promosi UMKM 

 

2. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMK, dengan kegiatan- 

kegiatan : 

2.1. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMK 

(tunggakan dana bergulir) 

2.2. Pembinaan UMKM melalui study banding 

2.3. Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam rangka HUT Koperasi 

2.4. Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada TebingTebing  Expo 

2.5. Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada SUMUT Expo 

2.6. Sosialisasi HAKI kepada UMKM 

2.7. Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat Nasional 

2.8. Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada PRSU 

2.9. Pengembangan Pusat PelayananUKM (KLIBI) 

2.10. Pembinaan peningkatan kualitasproduk OVOV Kota Tebing Tinggi 

 
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 

Menengah, dengan kegiatan - kegiatan : 

3.1. Sosialisasi HAKI kepada UMKM serta labelisasi halal 

3.2. Temu usaha antara BUMN. BUMD. Bank dengan KUMKM 

3.3. Pelatihan peningkatan mutu makanan ringan 

3.4. Pelatihan kewirausahaan motivasi  

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan- kegiatan : 

4.1. Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi 
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4.2. Pelatihan koperasi berbasis syariah 

4.3. Pelatihan Akuntansi Koperasi 

4.4. Peringatan HUT Koperasi 

4.5. Penyuluhan tentang perkoperasian 

4.6. Sosialisasi pelaksnaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) agar tepat waktu 

4.7. Pelatihan kelembagaan koperasi 

4.8. Pemberdayaan Dekopinda (Rakerda Dekopinda) 

 
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan-kegiatan : 

5.1. Pelatihan keset kaki dari sabut kelapa 

5.2. Pembinaan terhadap industri kecildan menengah dan pemberianbantuan 

peralatan 

5.3. Pelatihan administrasi pembukuansederhana bagi industri kecil danMenengah 

5.4. Pelatihan peningkatan mutu dan desain produk sulaman kristik 

sertapembentukan KUB 

 
6. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan kegiatan - kegiatan : 

6.1. Terselenggaranya pembinaan teknologi industri melalui pelatihan bordir 

6.2. Pembinaan teknologi industri melalui tenunan ulos 

6.3. Pelatihan Batik 

6.4. Fasilitasi Pengadaan Peralatan kepada IKM 

 
7. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan kegiatan-kegiatan : 

7.1. Pemberdayaan Dekranasda 

7.2. Pelaksanaan pameran tingkat nasional 

 
8. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan-kegiatan : 

8.1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan 

konsumen 

8.2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

8.3. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah 

8.4. Pembentukan pasar tertib ukur bekerja sama dengan UPTD Metrologi 

Propinsi Sumatera Utara 

8.5. Operasional dan pengembangan UPTKemetrologian daerah melalui 

pengadaan tanah UPTD Kemetrologian 

8.6. Peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang menggunakan alat Ukur, 

Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) 

9. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan- kegiatan : 

9.1. Pengawasan wajib daftar perusahaan 

9.2. Pengawasan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok  
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9.3. Pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol 

10. Pembinaan pedagang kakilima dan asongan, dengan kegiatan : 

10.1. Pembinaan pedagang makanan dan minuman pada malam hari 

 
 

2. Perjanjian Kinerja 

 
Perjanjian Kinerja berasal dari sasaran strategis Indikator Kinerja Utama, adapun 

perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi pada T.A. 2015 adalah: 

1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai KotaJasa dengan memanfaatkan potensi 

lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas; 

2.   Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa; 

3.   Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagikoperasi dan UMKM; 

4.   Meningkatnya kapasitas dan kualitas layananlembaga keuangan mikro (LKM); 

5. Meningkatnya pendidikan, pelatihan danpenyuluhan perkoperasian bagi anggota 

danpengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif; 

6.   Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM; 

7. Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi,kajian serta pemantauan dan evaluasi 

kebijakanpenanggulangan kemiskinan di bidangkeuangan mikro di bidang keuangan 

mikro danpemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna); 

8. Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; 

9. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 
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PK 2015 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 
Program / 
Kegiatan  Anggaran  

(1) (2) (3) (4)  (5)  

                    
1. Terwujudnya 
Kota Tebing 
Tinggi sebagai 
Kota Jasa 
dengan 
memanfaatkan 
potensi lokasi 
yang strategis 
sebagai titik 
sentral segi tiga 
emas 

 - Jumlah pelaku usaha 
di bidang jasa 

690 pelaku usaha     

    

Indikator Program :     Program :   

Terlaksananya 
pembinaan IKM melaui 
UPL  

5 IKM Penciptaan Iklim 
Usaha Kecil 
Menengah yang 
Kondusif 

  

    
    

     
      

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

    
 - Terlaksananya 
kegiatan pendataan dan 
pembinaan kepada IKM 

1 Tahun 
1. Perencanaan, 
Koordinasi, dan   
Pengembangan 
Usaha Kecil 
Menengah 

        
29,725,000  

        

        

2. Meningkatkan 
pelaku usaha di 
sektor jasa 

 - Jenis usaha di sektor 
jasa 11 unit     

     
      

    Indikator Program :     Program :   

     - Terlaksananya temu 
usaha antara  BUMN, 
BUMD, Bank dengan 
KUMKM   

20 org Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan 
Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

  

        

        

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

    
 - Terlaksananya temu 
usaha antara   BUMN, 
BUMD, Bank dengan 
KUMKM 

20 org 
1. Temu usaha 
antara UMKM 
dengan  pengusaha 
besar 
(BUMN,BUMD dan 
swasta 

        
27,625,600  

        

        

3. Meningkatnya 
jangkauan 
pelayanan kredit 
bagi koperasi 
dan UMKM; 

 - Jumlah dana yang 
digulirkan Rp. 2,5 M     

     
      

 - Jumlah pelaku usaha 
yang mendapatkan 
bantuan 

130 pelaku usaha 
    

        

    
     

      

    Indikator Program :     Program :   

     - Meningkatnya 
pengetahuan para 
pelaku  UMKM dalam 
mengelola bantuan 
pinjaman dana bergulir 
dana pemerintah 

1 Tahun Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha bagi UMKM 

  

        

          
    

     
      

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

     - Terlaksananya 80 berkas 1. Penyelesaian         
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kerjasama dngn KPKNL   
dalam hal penyelesaian 
dana bergulir 

pinjaman dana 
bergulir  (PDB - 
UMKM)   
bekerjasama 
dengan  KPKNL P. 
Siantar 

37,324,000  

        

    
     

    
    

     
      

4. Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas layanan  
lembaga 
keuangan mikro 
(lkm ) 

    
    

      
    

  
    

      
    

    Indikator Program :     Program :   

     - Meningkatnya 
pengetahuan para 
pelaku UMKM dalam 
mengelola bantuan 
pinjaman dana bergulir 
dana pemerintah 

1 Tahun Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha bagi UMKM 

  

        

          

          

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

     - Terlaksananya 
Penyaluran dana 
bergulir  bagi pelaku 
UMKM 

1 Tahun Pemberdayaan 
UPTD perkuatan 
Permodalan 

  188.202.500   

        

          

5. Meningkatnya 
pendidikan, 
pelatihan dan 
penyuluhan 
perkoperasian 
bagi anggota 
dan pengelola 
koperasi, serta 
calon anggota 
dan kader 
koperasi 
semakin efektif       

 - Jumlah Koperasi   
225 
kop.     

     
      

 - Jumlah 
Pengurus/pengelola 
koperasi 

449 orang     

      

     
      

 - Jumlah anggota 
Koperasi 21.340 Org     

    
     

      

    Indikator Program :     Program :   

     -  Terlaksananya 
pelatihan akuntansi 
Koperasi 

60 orang  Peningkatan 
kualitas 
kelembagaan  
koperasi 

  

        

    
     

    

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

    
 -  Terlaksananya 
pelatihan akuntansi  
Koperasi 

60 orang 
1. Pelatihan 
Koperasi 

        
65,747,400  

          

    
     

      

    
 -  Terlaksananya 
Sosialisasi pelaksanaan 
Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) agar 
tepat waktu 

65 orang 
2. Sosialisasi 
Pelaksanaan RAT 
agar tepat waktu 

        
15,778,200  

        

6. Meningkatnya 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

 - Jumlah UMKM / IKM 
yang dilatih 

80 orang     

      

 - Persentase Jumlah 50%     
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kepada UMKM nilai produksi 

          

    Indikator Program :     Program :   

    Terlaksananya 
pelatihan bagi UKM 

80 orang Pengembangan 
Sistem Pendukung 
usaha bagi UMKM 

  

        

        
                    

    Indikator Program :     Program :   

    

 -  Terselenggaranya 
pembinaan teknologi 
industrimelalui pelatihan 
batik 20 orang 

Peningkatan 
Kemampuan 
Teknologi Industri 

  

    
     

    

                  

    Indikator Kegiatan : 
 

  Kegiatan :   

    
 -  Terlaksananya 
pelatihan batik 20 orang 

1. Pelatihan 
Kemampuan 
Teknologi  industri 
(Pelatihan batik)  

        
72,703,000  

    
     

    

    

Terlaksananya 
pelatihan pembuatan 
handycraft 10 orang  

2. Pelatihan 

kemampuan 

tehnologi industri 

(Pelatihan 

Pembuatan 

handycraft) 
 38,741,000 

7.  
Meningkatnya 
jumlah 
koordinasi, 
sinkronisasi, 
kajian serta 
pemantauan 
dan evaluasi 
kebijakan 
penanggulangan 
kemiskinan 
dibidang 
keuangan mikro 
di bidang 
keuangan mikro 
dan 
pemanfaatan 
TTG (Teknologi 
Tepat Guna) 

 - Jumlah Pelaku UKM 
yang ikut  15 orang     

   Pelatihan 
  

      

     
      

Indikator Program :     Program :   

 -  Terlaksananya 
pelatihan pengolahan 
makanan dari ikan lele 

15 orang Pengembangan 
Industri Kecil dan 
Menengah 

  

    

     
      

Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

    
 -  Terlaksananya 
pelatihan pengolahan  
makanan  dari ikan lele 

15 orang 
1.  Pelatihan 
pembuatan abon 
lele 

        
30,771,500  

        
    

     
      

8. 
Pengembangan 
Sarana dan  
prasarana 
Distribusi 
Perdagangan   

 - Persentase daya 
tampung pasar  70%     

kerajinan terhadap 
produksi UMKM       

     
      

     - Jumlah pameran 5 pameran     
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tingkat Nasional/    
Regional       

    
     

      

    Indikator Program :     Program :   

     - Terlaksananya pasar 
murah rakyat 

1 kegiatan Peningkatan 
Efisiensi Dalam 
Negeri 

  

        

    
     

      

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

    
 - Terlaksananya pasar 
murah rakyat 

10.000 paket 2. Operasi Pasar 
Murah Rakyat 

      
949,786,000  

      

    

- Jumlah pasar 

yang dibangun 

   
  

1 
unit      

    
 -  Terlaksananya rehab 
gedung pasar 1 unit 

3. Rehab Gedung 
Pasar (DAK  
Perdagangan) 

  
1,826,200,000  

        

    
    

        

    
 -  Terlaksananya 
pengembangan pasar 
dan distribusi 
barang/produk 

  
4. Pengembangan 
pasar dan distribusi 
barang/produk 

        
287,000,000  

        

          

    Indikator Program :     Program :   

     - Terlaksananya 
pembinaan 
pengembangan IKM 

45% Pengembangan 
Sentra - Sentra 
Industri Potensial 

  

        

    
     

      

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

     -  Pembinaan pengrajin 1 tahun 
1. Pemberdayaan 
Dekranasda 

      
210,570,800  

    
    

      

9. Meningkatnya 
perlindungan 
konsumen dan 
pengamanan 
perdagangan 

 - Jumlah Sengketa 
konsumen yang dapat 
diselesaikan oleh BPSK 
( Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen) 

24 kasus     

      

      

    
    

        

     - Jumlah pembinaan 
dan pengawasan 
terhadap keamanan 
produk konsumen      

4 kali     

          

          

    Indikator Program :     Program :   

     - Terlaksananya 
pemberdayaan Badan   
Penyelesaian Sengketa 
Konsumen   ( BPSK ) 

1 tahun Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

  

        

          

    Indikator Kegiatan :     Kegiatan :   

    
 - Terlaksananya 
pemberdayaan Badan   
Penyelesaian Sengketa 
Konsumen   ( BPSK ) 

1 tahun 
1. Koordinasi 
peningkatan 
hubungan  kerja 
dengan lembaga 
perlindungan 
konsumen 

      
322,688,600  
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 -  Terlaksananya 
pengawasan pedagang 
menggunakan alat 
perlengkapannya 
(UTTP) 

1 tahun 
2. Peningkatan 
pengawasan dan  
kesadaran 
pedagang 
menggunakan  alat 
Ukur, Takar, 
Timbangan dan  
Perlengkapannya 
(UTTP) 

        
16,637,000  

        

        

    
     

    

    
     

    

     -  Terlaksanya 
peningkatan 
pengawasan peredaran 
barang dan jasa 

1 kegiatan 3. Peningkatan 
pengawasan 
peredaran barang 
dan jasa 

  73,412,000  

        

    

 - Terlaksananya 
pemantauan dan 
pelaporan harga bahan 
pangan dan bahan 
sinergis lainnya     1 kegiatan 

1.  Pemantauan dan 
pelaporan harga 
bahan pangan dan 
bahan sinergis 
lainnya 

        
61,350,200  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

1.  CAPAIAN KINERJA 

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) adalah merupakan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertnggungjawabkan  keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pencapian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandate 

(wewenang)  atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan 

dan sasaran dalam suatu media pelaporan.   

Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota 

Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang 

diamantkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 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 pecapaian target 

masing-masing indicator sasaran staretegis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 

Tahun 2011-2016 maupun RKPD Tahun 2015.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, 

capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan 

visi pemerintah. 

  Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Dan UMKM Perindustrian 

Dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi tahun 2015 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran 

tersebut dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja. Secara umum terdapat beberapa 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian 

terdapat pula beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 

2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka sesuai dengan 

Penetapan Kinerja 2015 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pencapaiannya pada analisis 

dan evaluasi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan 

organisasi yang menggambarkan capaian strategis Dinas Koperasi Dan UMKM 

Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi. 
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Indikator kinerja yang baik, setidak-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yg terdiri 

dari: 

1. Langsung 

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang 

akan di ukur.Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih 

tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang di ukur. 

2. Objektif 

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan 

diukur.Jadi,terdapat suatu kesepakatan umum tentang interprestasi terhadap 

hasil,yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara 

operasional.Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu 

fenomena setiap saat. 

3. Cukup 

Sebagai suatu kelompok,indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya 

seharusnya secara cukup mengukur hasil. 

4. Kuantitatif(jika mungkin) 

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka. 

5. Terinci (jika mungkin) 

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, 

lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. 

6. Praktis           

Indikator  kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang 

tepat dengan biaya yang wajar. 

7. Dapat diyakini 

 
 Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau 

kuantittatif.Agar bermanfaat, kedua jenis idikator tersebut harus memenuhi karakteristik 

kinerja yang baik. 

1. Indikator kinerja kualitatif 

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan 

kualitas sesuatu.Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan 

indikator kinerja secara kuantitatif dan biasanya timbul pada saat menetapkan 

indkator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa. 

2. Indikator kinerja kuantitatif 

a. Indikator kinerja kuantitatif absolute 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolute. 

b. Indikator kinerja kuantitatif persentase 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi 

tertentu. 
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c. Indikator kinerja kuantitatif rasio 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan 

antara dengan yang lain. 

d. Indikator kinerja kuantitatif indeks 

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan indeks. 

 
 Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, evaluasi kinerja sasaran adalah 

merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan 

untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang 

diukur dengan mempergunakan skala pengkuran ordinal: 

Nilai Angka Kategori 

 81 s/d 100 Memuaskan 

 75 s/d 80 Sangat baik 

 65 s/d 75 Baik 

 50 s/d 65 Cukup Baik 

 30 s/d 50 Agak Kurang 

            0 s/d 30 Kurang 

 

Keterangan : 

M    =  Memuaskan  CB  =  Cukup Baik  

SB    =  Sangat Baik AK  =  Agak Kurang 

B      =  Baik             K        =  Kurang 
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B. Penjelasan Terhadap Capaian Kinerja  

Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 

memiliki 9 sasaran strategis yang dilaksanakan pada T.A. 2015. Berikut ini dijelaskan analisis  

dan evaluasi terhadap pelaksanaan 11 sasaran strategis tersebut: 

Sasaran : Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan memanfaatkan 

potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas dengan 

indikator kinerja: 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

 

1. Jumlah pelaku usaha dibidang jasa 

   Jumlah pelaku usaha di bidang jasa ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 690 

pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 650 pelaku usaha dengan pencapaian kinerja 

94,20%, jika dibandingkan  pada tahun  2014 capaian kinerja 95,29% dan pada tahun 

2013 capaian kinerja 96,71%, dan pada tahun 2012 capaian kinerja 98,93%, ini  

mengalami kegagalan/penurunan yang dikarenakan Jenis usaha yang berkembang 

bukan pada sektor jasa namun sektor produksi namun sektor perdagangan, kreatifitas 

pelaku usaha dirasa masih kurang dan Jiwa wirausaha para pelaku usaha masih 

kurang (cenderung konsevatif/ minim ide). Adapun upaya yang dilakukan adalah 

Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk menumbuhkan usaha 

sektor jasa  dan memberikan bantuan permodalan dan peralatan. 

 

 

Gambar Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Jasa 

 

 Terkait  dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pelaku usaha di bidang jasa pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 655 pelaku usaha, Tahun 2013 sebanyak 670 pelaku 

usaha, dan Tahun 2014 sebanyak 680 pelaku usaha dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 98,93%, Tahun 2013 sebesar 96,71%,  Tahun 2014 sebesar 95,29% dan tahun 

2015 sebesar 94,20%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jumlah pelaku usaha di bidang jasa. 

 

 

98,93%
96,71%
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95%
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Jumlah pelaku usaha di bidang jasa
Jumlah pelaku 
usaha di bidang 
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Sasaran : Meningkatkan Pelaku Usaha Di Sektor Jasa 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

 

1. Jenis Usaha Di Sektor Jasa 

Jenis usaha di sektor jasa ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 11 unit dan 

terealisasi sebanyak 11 unit dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.   Jika 

dibandingkan pada tahun 2014 capaian kinerja 77,77%, tahun  2013 capaian kinerja 

71,4%, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja, ini mengalami 

keberhasilan/peningkatan yang dikarenakan jenis usaha yang berkembang bukan pada 

sektor jasa namun sektor produksi namun sektor perdagangan, sedangkan upaya yang 

dilakukan adalah memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk 

menumbuhkan usaha sektor jasa serta memberikan bantuan permodalan dan peralatan 

. 

 

 

Gambar Jenis Usaha di Sektor Jasa 

 

 Terkait  dengan dokumen RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target 

untuk indikator kinerja Jenis usaha di sektor jasa pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA  targetnya pada 

Tahun 2012 sebanyak 5 unit, Tahun 2013 sebanyak 7 unit,  Tahun 2014 sebanyak 9 unit dan 

tahun 2015 sebanyak 11 unit dengan capaian kinerja di Tahun 2012 tidak ada capaian 

kinerja, Tahun 2013 sebesar 71,4%,  Tahun 2014 sebesar 77,77% dan Tahun 2015 sebesar 

100%. 

 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi diperlukan adanya sumber daya yaitu 

sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja 

utama dalam meningkatkan Jenis usaha di sektor jasa. 
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Sasaran : Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM 

 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

 

1. Jumlah Dana Yang Digulirkan 

  Jumlah dana yang digulirkan ditargetkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 

2.500.000.000,- dan tidak terealisasi dengan pencapaian kinerja sebesar 0% .   Jika dibandingkan 

pada tahun  2014  capaian kinerja 0% , pada tahun 2013 capaian kinerja 0%, dan pada tahun 

2012 capaian kinerja 0%, hal ini menunjukkan kestabilan/tetap  yang disebabkan belum adanya 

MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga keuangan ( BUMN/ Bank ); belum adanya 

Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir serta Dinas Kouperindag masih fokus 

menagih dana bergulir yang macat di tangan UMK (kredit macat) sehingga upaya yang dilakukan 

adalah memberdayakan UPTD Perkuatan Permodalan; segera melaksanakan MoU antara Pemko 

Tebing Tinggi dengan lembaga keuangan ( BUMN/ Bank ) dan segera Menetapkan Juknis dan 

Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk indikator kinerja 

Jumlah dana yang digulirkan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi tidak tercapai (0%). Di dalam RENSTRA  targetnya pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1 

Milyar, Tahun 2013 sebesar Rp. 1,5 Milyar, Tahun 2014 sebesar Rp. 2 Milyar dan Tahun 2015 

sebesar Rp. 2,5M dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 sebesar 0%,  

Tahun 2014 sebesar 0% dan Tahun 2015 sebesar 0%. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah dana yang digulirkan. 

 

 

2. Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Bantuan 

  Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan ditargetkan pada tahun 2015 

sebanyak 130 pelaku usaha dan tidak  terealisasi (0%) sehingga pencapaian 0%.   Jika 

dibandingkan  tahun 2014  capaian kinerja 33,33% % , pada tahun 2013 capaian kinerja 91,81%, 

dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%), ini mengalami kegagalan/penurunan, yang 

disebabkan belum adanya MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga keuangan (BUMN/ 

Bank) dan belum adanya Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir. Sehingga upaya 
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yang dilakukan adalah memberdayakan UPTD Perkuatan Permodalan; segera melaksanakan 

MoU antara Pemko Tebing Tinggi dengan lembaga keuangan (BUMN/ Bank) serta segera 

Menetapkan Juknis dan Juklak Penyaluran Bantuan Dana Bergulir  

.  

 

 

  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi tidak tercapai (0%). Di dalam RPJMD 

targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 100 pelaku usaha, Tahun 2013 sebanyak 110 pelaku 

usaha, dan Tahun 2014 sebanyak 120 pelaku usaha  dan tahun 2015 sebanyak 130 pelaku usaha 

dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 sebesar 0%,  Tahun 2014 

sebesar 0% dan Tahun 2015 sebesar 0%. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan. 

 

Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM). 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

1. Jumlah UMKM dan IKM Yang Mendapat Izin Usaha/Izin Industry 

  Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry pada tahun 2015 

ditargetkan 10 buah dan terealisasi sebanyak 325 buah dengan pencapaian kinerja 3.250%.   Jika 

dibandingkan  pada tahun 2014  capaian kinerja 2.240% , pada tahun 2013 capaian kinerja 876%, 

dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%) , ini menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan  yang disebabkan jiwa wira usaha yang besar dari penduduk Tebing 

Tinggi dan potensi lokasi Tebing Tinggi yang strategis serta adanya Kantor Pelayanan satu atap 

yang memudahkan IKM mengurus izin dan komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam 

mengembangkan sektor UMKM; maka upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan 

peralatan dan pelatihan wirausaha kepada masyarakat; memberi kemudahan bagi UMKM/IKM  

dalam mengurus izin serta tetap melanjutkan komitemen dalam mengembangkan UMKM dan 

memberikan pendampingan usaha langsung ke lapangan 
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  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry pada Dinas 

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 10  Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin 

usaha/izin industry, Tahun 2013 sebanyak 10 Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin 

usaha/izin industry, dan Tahun 2014 sebanyak 10 Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin 

usaha/izin industry dan tahun 2015 sebanyak 10 sehingga capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 

0%, Tahun 2013 sebesar 876%,  tahun 2014  capaian kinerja 2.240% , dan tahun 2015  capaian 

kinerja 3.250%. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry. 

 

Sasaran : Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota 

dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

1. Jumlah Koperasi 

  Jumlah Koperasi ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 225 koperasi dan terealisasi 

sebanyak 228 koperasi sehingga pencapaian kinerja sebesar 101,33%. Jika dibandingkan  pada 

tahun 2014  capaian kinerja 101,35%% , pada tahun 2013 capaian kinerja 102,28, dan pada tahun 

2012 tidak ada capaian kinerja (0%), hal ini menunjukkan  kegagalan/penurunan yang 

disebabkan kurangnya aparatur yang dapat di turunkan ke lapangan untuk memberikan 

pendampingan atau penyuluhan perkoperasian, maka upaya yang dilakukan adalah menambah 

aparatur pembina/penyuluh koperasi dan menambah anggaran untuk pembinaan dan 

pemberdayaan koperasi. 

  Namun  jika dilihat tahun 2013 dan tahun 2012 menunjukkan  

keberhasilan/peningkatan  yang disebabkan Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing 

Tinggi dan komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag untuk mengembangkan 

sektor perkoperasian sebagai soko guru perekonomian; serta upaya yang dilakukan adalah 

Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag melakukan penyuluhan perkoperasian kepada 

masyarakat kota Tebing Tinggi dan Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag tetap 

melakukan pembinaan kepada koperasi koperasi yang ada di Kota Tebing Tinggi. 
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  Terkait  dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 216 

koperasi, Tahun 2013 sebanyak 219 koperasi,  Tahun 2014 sebanyak 222 koperasi dan Tahun 

2015 sebanyak 225 koperasi dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100,92%, Tahun 

2013 sebesar 102,28%, Tahun 2014 sebesar 101,35% dan Tahun 2015 sebesar 101,33 % 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah koperasi. 

 

2. Jumlah Pengurus/Pengelola Koperasi 

  Jumlah Pengurus/pengelola koperasi ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 449 

orang dan terealisasi sebanyak 360 orang dengan pencapaian kinerja 80,10%.   Jika 

dibandingkan  pada tahun 2014 capaian kinerja 152,37% , pada tahun 2013 capaian kinerja 

89,70%, dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%), hal ini menunjukkan 

kegagalan/penurunan  yang disebabkan Adanya koperasi yang tidak aktif di Kota Tebing Tinggi 

sehingga upaya yang dilakukan adalah tetap memberikan pembinaan dan pengawasan koperasi – 

koperasi yang ada   di Kota Tebing Tinggi ; melakukan revitalisasi koperasi yang tidak aktif 

menjadi aktif dan menambah anggaran dan aparatur pembina koperasi. 

  Namun dilihat secara pertahun pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan yang disebabkan Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing 

Tinggi dan Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag untuk   mengembangkan 

sektor perkoperasian , maka upaya yang dilakukan tetap memberikan pembinaan dan 

pengawasan koperasi – koperasi yang ada   di Kota Tebing Tinggi  serta menambah anggaran 

dan aparatur pembina koperasi 
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  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah Pengurus/pengelola koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 

2012 sebanyak 431 orang, Tahun 2013 sebanyak 437 orang,  Tahun 2014 sebanyak 443 orang 

dan Tahun 2015 sebanyak 449 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 64,26%, 

Tahun 2013 sebesar 89,70%,  Tahun 2014 sebesar 152,37% dan Tahun 2015 sebesar 80,10%. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah Pengurus/pengelola koperasi. 

 

3. Jumlah Anggota Koperasi 

  Jumlah anggota Koperasi ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 21.340 orang dan 

terealisasi sebanyak 85.749 orang sehingga  pencapaian kinerja sebesar 401,82%.   Jika 

dibandingkan pada tahun 2014  capaian kinerja 354,47% , pada tahun 2013 capaian kinerja 

339,84% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%), hal ini menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan yang disebabkan Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing 

Tinggi dan komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag untuk mengembangkan 

sektor perkoperasian sebagai soko guru perekonomian; serta upaya yang dilakukan adalah 

Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag melakukan penyuluhan perkoperasian kepada 

masyarakat kota Tebing Tinggi dan Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag tetap 

melakukan pembinaan kepada koperasi koperasi yang ada di Kota Tebing Tinggi. 
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  Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk indikator 

kinerja Jumlah anggota Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebanyak 

21.287 orang, Tahun 2013 sebanyak 21.300 orang , Tahun 2014 sebanyak 21.320  dan Tahun 

2015 sebanyak 21.340 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 285,39%, Tahun 

2013 sebesar 339,84%,  Tahun 2014 sebesar 353,47% dan Tahun 2015 sebesar 401,82% 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah anggota Koperasi. 

 

Sasaran : Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kepada UMKM. 

 

1. Jumlah UMKM / IKM yang dilatih 

  Jumlah UMKM/IKM yang dilatih ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 80 orang dan 

terealisasi sebanyak 65 orang dengan pencapaian kinerja 81,25%.  Jika dibandingkan pada tahun 

2014  capaian kinerja 112,5% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 339,84% dan pada tahun 

2012 tidak ada capaian kinerja (0%), hal ini menunjukkan kegagalan/penurunan yang 

disebabkan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pelatihan kepada UMKM/IKM berkurang, 

sehingga upaya yang dilakukan menambah anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan 

UMKM/IKM serta mengikutsertakan UMKM/IKM pada pelatihan yang diadakan instansi terkait 

atau pihak swasta.  

  Namun dilihat secara pertahun pada tahun 2013 menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan yang disebabkan Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan 

dan pemberdayaan  UMKM/IKM  dan Partisipasi aktif dari  pelaku UMKM; maka upaya yang 

dilakukan adalah tetap memberikan  pelatihan bagi pelaku UMKM/IKM serta meningkatkan 

sumber daya aparatur  Diskouperindag baik kemampuan dan kuantitas 

 

 

 

  Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk indikator 

kinerja Jumlah UMKM/IKM yang dilatih pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 

sebanyak 75 orang, Tahun 2013 sebanyak 80 orang,  Tahun 2014 sebanyak 80 orang dan tahun 

2015 sebanyak 80 orang dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 166,6%, Tahun 2013 

sebesar 331,25%,  Tahun 2014 sebesar 112,5% dan tahun 2015 sebesar 81,25%. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 
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anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah UMKM/IKM yang dilatih.  

 

2. Persentase Jumlah nilai produksi 

  Persentase Jumlah nilai produksi ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 50% dan 

terealisasi sebanyak 45% sehingga  pencapaian kinerja sebesar 90%.    Jika dibandingkan  pada 

tahun 2014  capaian kinerja 95% , pada tahun 2013 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2012 

tidak ada capaian kinerja (0%), ini mengalami kegagalan/penurunan yang disebabkan 

UMKM/IKM tidak meningkatkan produksinya karena melihat permintaan pasar/konsumen 

sehingga upaya yang dilakukan adalah tetap melakukan pembinaan  kepada UMKM/IKM dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.  

  Namun dilihat secara pertahun pada tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan yang disebabkan adanya Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam 

meningkatkan produksi UMKM; maka upaya yang dilakukan adalah terus melakukan pembinaan 

kepada UMKM melalui kegiatan-kegiatan pelatihan  

 

  

 

  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase Jumlah nilai produksi pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam Renstra targetnya pada Tahun 2012 

sebesar 20%, Tahun 2013 sebesar 30%,  Tahun 2014 sebesar 40% dan tahun 2015 sebesar 50 

% dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 90%, Tahun 2013 sebesar 0%,  Tahun 2014 

sebesar 95% dan tahun 2015 sebesar   90 %. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Persentase Jumlah nilai produksi. 

 

Sasaran : Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan 

evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan 

TTG (Teknologi Tepat Guna). 

 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 
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1. Jumlah Pelaku UMKM Yang Ikut Pelatihan 

  Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 15 

orang dan terealisasi sebanyak 50 orang sehingga  pencapaian kinerja 333,33%.   Jika 

dibandingkan  pada tahun 2014 capaian kinerja 333,33% , pada tahun 2013 capaian kinerja 400% 

dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%), hal ini menunjukkan kegagalan/penurunan 

yang disebabkan disebabkan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pelatihan kepada 

UMKM/IKM berkurang, sehingga upaya yang dilakukan menambah anggaran untuk pembinaan 

dan pemberdayaan UMKM/IKM serta mengikutsertakan UMKM/IKM pada pelatihan yang 

diadakan instansi terkait atau pihak swasta.  

  Namun dilihat secara pertahun  tahun 2013 menunjukkan keberhasilan/peningkatan 

yang disebabkan adanya Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam 

mengembangkan UMKM melalui pelatihan – pelatihan bagi pelaku UMKM sehingga upaya yang 

dilakukan adalah tetap memberikan pelatihan – pelatihan bagi pelaku UMKM; menambah 

anggaran serta menambah personil yang cakap dalam pembinaan UMKM. 

.  

 

  Terkait dengan RENSTRA dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk indikator 

kinerja Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 

sebanyak 5 orang, Tahun 2013 sebanyak 10 orang, dan Tahun  2014 sebanyak 15 orang dengan 

capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 1200%, Tahun 2013 sebesar 400%,  Tahun 2014 sebesar 

333,33% dan tahun 2015  sebesar 333,33% 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan. 

 

Sasaran : Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan. 

 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

 

1. Persentase Daya Tampung Pasar Kerajinan Terhadap  Produksi UMKM 

  Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM ditargetkan pada 

tahun 2015 sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 60% sehingga pencapaian kinerja 85,71%.  

Jika dibandingkan  pada tahun 2014 capaian kinerja 83,33% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 

83,33% dan pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%) , hal ini menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan yang disebabkan Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan 
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UMKM dan adanya Pasar untuk menampung kerajinan UMKM sudah direhab; sehingga upaya 

yang dilakukan adalah tetap memberikan pembinaan melalui peningkatan / revitaliasai pasar 

.  

 

 

 

  

  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM pada Dinas 

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam 

RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebesar 50%, Tahun 2013 sebesar 60%,  Tahun 2014 

sebesar 70% dan tahun 2015 sebesar 70% dengan capaian kinerja di Tahn 2012 sebesar 0%, 

Tahun 2013 sebesar 83,33%,  Tahun 2014 sebesar 83,33% dan tahun 2015 sebesar 85,71% 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap  produksi UMKM. 

 

2. Jumlah Pameran Tingkat Nasional/Regional 

  Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 5 

pameran dan terealisasi sebanyak 4 pameran dengan pencapaian kinerja 80%.    Jika 

dibandingkan pada tahun 2014 capaian kinerja 60% , pada tahun 2013 capaian kinerja 50% dan 

pada tahun 2012 tidak ada capaian kinerja (0%), hal ini menunjukkan keberhasilan/peningkatan 

yang disebabkan Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan UMKM sehingga 

upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan personil serta menambah anggaran 

pembinaan dan pemberdayaan UMKM.  

 

 

 

  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya 
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pada Tahun 2012 sebanyak 3 pameran, Tahun 2013 sebanyak 4 pameran,  Tahun 2014 

sebanyak 5 pameran dan tahun 2015 sebanyak 5 pameran dengan capaian kinerja di Tahun 2012 

sebesar 66,67%, Tahun 2013 sebesar 50%,  Tahun 2014 sebesar 60% dan tahun 2015 sebesar 

80%. 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional. 

 

3. Jumlah Pasar Yang Dibangun 

  Jumlah pasar yang dibangun ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 1 unit, sehingga 

pencapaian kinerja 0%.  Jika dibandingkan tahun 2014 capaian kinerja sebesar 85.93 %, tahun  

2013 sebesar 0% dan tahun 2012 capaian kinerja sebesar 0% hal ini menunjukkan 

keberhasilan/peningkatan (kestabilan/tetap) yang disebabkan Pembangunan/revitalisasi pasar 

tidak dapat dilakukan pada 1 tempat dalam 2 tahun berturut-turut sehingga upaya yang  dilakukan  

adalah pembangunan/revitalisasi pasar yang belum direhab dan menambah anggaran untuk 

pembangunan/revitalisasi pasar. 

,  

 

  Terkait dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja target untuk indikator 

kinerja jumlah pasar yang dibangun pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi telah 

sesuai. Dimana target 2012 sebesar 0%, tahun 2013 sebesar 0% , di tahun 2014 target sebanyak 

0 unit,  dan tahun 2015 dengn target 1 unit dengan tingkat pencapaian tahun 2012 sebesar 0%, 

tahun 2013 sebesar 0% , tahun 2014 pencapaian sebesar 85,93% dan tahun 2015 pencapaian 

sebesar 0%. 

  Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Tebing Tinggi diperlukannya adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia, 

Anggaran, lahan atau lokasi serta sarana dan prasarana yang dapat membantu mendukung 

sasaran dan indikator kinerja utama dalam jumlah pasar yang dibangun. 
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Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 

 

Pada sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain : 

1. Jumlah Sengketa Konsumen Yang Dapat Diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

konsumen (BPSK)   

  Jumlah sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa konsumen (BPSK) yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 24 kasus dan 

terealisasi 25 kasus dengan capaian kinerja 104,16%.    Jika dibandingkan   pada tahun 2014 

capaian kinerja 41,66% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 125% dan pada tahun 2012  

capaian kinerja 33,33%, hal ini menunjukkan keberhasilan/ peningkatan ynag disebabkan 

komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam hal ini BPSK untuk 

melindungi para konsumen sehingga upaya yang dilakukan adalah tetap mensosialisasikan 

keberadaan BPSK pada masyarakat Kota Tebing Tinggi; menambah anggaran serta 

meningkatkan kompetensi personil BPSK yang cakap dalam pembinaan konsumen. 

 

 
 

  Sesuai dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah kasus sengketa konsumen yang dapat diselesaikan BPSK  Kota Tebing 

Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebanyak  24  kasus, 

Tahun 2013 sebanyak 24 kasus, dan Tahun  2014 sebanyak 24 kasus dengan capaian kinerja 

di Tahun 2012 sebesar 33,33%, Tahun 2013 ssebesar 125%  Tahun 2014 sebesar 41,66% dan 

tahun 2015  sebesar 104,16% 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

Jumlah sengketa konsumen yang dapat diselesaikan. 

 

2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen 

  Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen  yang 

ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 4 kali dan terealisasi 4 kali dengan capaian kinerja 100%.     

Jika dibandingkan  pada tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2013 capaian kinerja 

75% dan pada tahun 2012  capaian kinerja 0%, hal ini menunjukkan keberhasilan/peningkatan 

yang disebabkan Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam hal ini  untuk 

melindungi para konsumen sehingga upaya yang dilakukan adalah menambah personil untuk 

pembinaan dan pengawasan produk di lapangan dan menambah anggaran. 
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  Terkait  dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen   

Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebanyak  4  

kali, Tahun 2013 sebanyak 4 kali, dan Tahun  2014 sebanyak 4 kali dengan capaian kinerja di 

Tahun 2012 sebesar 0%, Tahun 2013 ssebesar 100%  Tahun 2014 sebesar 100% dan tahun 

2015  sebesar 100% 

  Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 

anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam meningkatkan 

pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk 

 

3. Operasi pasar 

  Jumlah operasi pasar  yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 1 kali dan terealisasi 1 kali 

dengan capaian kinerja 100%.  Jika dibandingkan  pada tahun 2014 capaian kinerja 100% dan pada 

tahun 2013 capaian kinerja 100% dan pada tahun 2012  capaian kinerja 100% hal ini 

menunjukkan keberhasilan/peningkatan (kestabilan/tetap) yang disebabkan Komitmen Pemko 

Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag   untuk melindungi para konsumen  dan komitmen 

Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag untuk membantu masyarakat ekonomi lemah 

sehingga upaya yang dilakukan adalah Menambah anggaran untuk menambah kuantitas produk 

yang diberikan pada masyarakat 

 

 

   Terkait  dengan RENSTRA  dan dokumen penetapan kinerja maka target untuk 

indikator kinerja Jumlah pelaksanaan operasi pasar   Kota Tebing Tinggi telah sesuai. Di 

dalam RENSTRA targetnya pada Tahun 2012 sebanyak  1  kali, Tahun 2013 sebanyak 1 

kali, dan Tahun  2014 sebanyak 1 kali dengan capaian kinerja di Tahun 2012 sebesar 100%, 

Tahun 2013 sebesar 100%  Tahun 2014 sebesar 100% dan tahun 2015  sebesar 100% 
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 Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan diperlukan adanya sumber daya yaitu sumber daya manusia 

dan anggaran yang dapat mendukung sasaran dan indikator kinerja utama dalam 

meningkatkan pelaksanaan operasi pasar 

 

C. Pembobotan 

 Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 yang dilakukan 

menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011- 2016. Nilai capaian 

berdasarkan evaluasi dan analisis Capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 

berdasarkan pembobotan adalah sebagai berikut : 

No. SASARAN M SB B CB AK K 

1 Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa 
dengan memanfaatkan potensi lokasi yang strategis 
sebagai titik sentral segi tiga emas 

√      

2 Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa v      

3 Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi 
dan UMKM 

     √ 

4 Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga 
keuangan mikro (LKM) 

v      

5 Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 
perkoperasian bagi anggota dan    pengelola koperasi, 
serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif 

√      

6 Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM √      

7 Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian 
serta pemantauan dan evaluasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro 
dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) 

√      

8 Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi 
Perdagangan 

 v     

9 Meningkatnya perlindungan konsumen dan 
pengamanan perdagangan 

v      
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2. REALISASI ANGGARAN 
 

Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 

memiliki 11 sasaran strategis yang dilaksanakan pada T.A. 2015. Berikut ini dijelaskan 

akuntabilitas keuangan terhadap pelaksanaan 11 sasaran strategis tersebut : 

1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dengan memanfaatkan potensi lokasi yang 

strategis sebagai titik sentral segitiga emas. dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah pelaku usaha di bidang jasa didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif dengan Kegiatan 

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM jumlah dana yang ditargetkan 

sebesar Rp. 29.725.000, realisasi dana Rp. 26.125.000,- sehingga persentase 

realisasi dana 87,89% % 

2. Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa dengan indikator kinerja : 

a. Jenis usaha di sektor jasa didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM dengan 

Kegiatan Temu usaha antara UMKM dengan pengusaha besar j (BUMN, BUMD 

dan Swasta) jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp. 27.625.600,- realisasi dana 

Rp.26.475.600,- sehingga persentase realisasi dana 95,84%. 

3. Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM dengan indikator 

kinerja : 

a. Jumlah dana yang digulirkan 

b. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan didukung oleh program/kegiatan 

sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan Kegiatan  

 Penyelesaian pinjaman dana bergulir  (PDB - UMKM)   bekerjasama dengan  KPKNL 

P. Siantar jumlah dana yang ditargetkan  sebesar Rp. 37,324.000,- realisasi dana Rp. 

27.385.000,- sehingga persentase realisasi dana 73,3% 

 Pemberdayaan UPTD Perkuatan Permodalan, dengan jumlah dana yang ditargetkan 

sebesar Rp. 188.202.500,-, realisasi dana Rp. 55.435.000,-, sehingga persentase 

dana Rp. 29,45% 

4.  Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) 

5. Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan    

pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif dengan 

indikator kinerja : 

a. Jumlah koperasi 
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b. Jumlah pengurus/pengelola koperasi 

c. Jumlah anggota koperasi didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

dengan Kegiatan – Kegiatan : 

1. Pelatihan akuntansi koperasi  jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp. 65.747.400,- 

realisasi dana Rp. 64.992.400 sehingga persentase realisasi dana 98,85% 

2. Sosialisasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) agar tepat waktu jumlah dana 

yang ditargetkan sebesar Rp. 15.778.200,- realisasi dana Rp. 13.624.200,- sehingga 

persentase realisasi dana 86,35% 

 

6. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKMdengan indikator kinerja : 

a. Jumlah UMKM/IKM yang dilatih 

b. Persentase jumlah nilai produksi didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

- Program Peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan : 

1. Pelatihan kemampuan teknologi industri  (Pelatihan Handycraft) jumlah dana yang 

ditargetkan sebesar Rp. 38.741.000,- realisasi  dana Rp.22.374.000,-sehingga 

persentase realisasi dana 57,75%. 

2. Pembinaan teknologi industri (Pelatihan Batik) jumlah dana yang ditargetkan  sebesar 

Rp. 72.703.000,- realisasi dana Rp. 72.703.000,- sehingga persentase realisasi dana 

100% 

Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro kecil Menengah, 

dengan kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan UKM (KLIBI), dengan jumlah dana yang 

ditargetkan sebesar Rp. 514.990.000,- , realisasi dana Rp. 402.004.500,- sehingga 

persentase dana 78,06% 

7. Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi 

kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan 

TTG (Teknologi Tepat Guna) dengan indikator kinerja : 

a. Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan oleh program/kegiatan sehingga tercapai 

sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan Kegiatan : 

1. Pelatihan pembuatan abon lele jumlah dana yang ditargetkan  sebesar Rp. 30.771.500,-

,realisasi dana Rp. 30.746.500,- sehingga persentase realisasi dana 99,92% 
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8. Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangandengan indikator kinerja : 

a. Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan :  

 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk jumlah dana sebesar Rp. 

287.000.000,- realisasi dana Rp. 281.170.000,- sehingga persentase realisasi dana 

97,97% 

b. Jumlah pameran tingkat nasional/regional didukung oleh program/kegiatan sehingga 

tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial dengan Kegiatan 

Pemberdayaan Dekranasda jumlah dana sebesar Rp. 210.570.800, realisasi dana Rp. 

186.038.910,- sehingga persentase realisasi dana 88,35 % 

 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dengan kegiatan : 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat kota (Tebing Tinggi Expo) 

dengan jumlah dana  yang ditargetkan sebesar Rp. 254.637.700,-, realisasi dana Rp. 

254.452.700,- sehingga persentase realisasi dana 99,93 % 

 Pameran produk UMK melalui PRSU, dengan jumlah dana yang targetkan sebesar 

Rp. 405.884.500,- , realisasi dana Rp. 402.563.833,- sehingga persentase dana 

99,26%. 

 Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat regional dan nasional, dengan 

jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp. 70.403.000,-, realisasi dana Rp. 

70.223.000,- sehingga persentase dana 99,74% 

 

c. Jumlah pasar yang dibangun didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran 

dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah :  

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan Revitalisasi 

Pasar Sakti (DAK tambahan P3K2 binsardag), dengan jumlah dana yang ditargetkan 

sebesar Rp. 1.826.200.000,-, dana realisasi Rp.0,- sehingga persentase dana 0% 

9. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangandengan indikator 

kinerja  

a. Jumlah sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan Penyeesaian 

Sengketa Konsumen) didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan dengan Kegiatan Koordinasi 

peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen jumlah dana 
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sebesar Rp. 228.800.000, realisasi dana Rp. 216.734.500 sehingga persentase realisasi 

dana 95% 

b. Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen didukung oleh 

program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan indikator kinerja utama di Dinas Koperasi 

UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah : 

       Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan : 

 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dengan jumlah dana yang 

ditargetkan sebesar Rp. 73.412.000,-, realisasi dana Rp. 72.493.000,- sehingga persentase 

realisasi 98,75% 

 Peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang menngunakan alat ukur, takar , 

timbang dan perlengkapaannya, dengan jumlah dana ditargetkan sebesar Rp. 16.637.000,-, 

realisasi dana Rp.16.505.000,- sehingga persentase dana 99,21% 

 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pemantauan 

dan pelaporan harga bahan pangan dan bahan sinergis lainnya, dengan jumlah dana yang 

ditargetkan  sebesar Rp. 61.350.200, realisasi dana Rp.53.008.400, sehingga persentase 

realisasi dana 86,40% 

 

c. Operasi pasar murah didukung oleh program/kegiatan sehingga tercapai sasaran dan 

indikator kinerja utama di Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota 

Tebing Tinggi adalah : 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan 

Operasi pasar murah rakyat jumlah dana yang ditargetkan sebesar 

Rp.949.786.000,- realisasi dana Rp. 947.540.500,- sehingga persentase realisasi 

dana 99,76% 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 

Demikian Laporan Kinerta Tahunan  Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 ini disusun 

sebagai informasi capaian kinerja terhadap sasaran strategis, realisasi program dan kegiatan 

dan sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD. 

Dari 9 sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi terdapat 1 ( satu ) yang 

memperoleh bobot nilai kurang yaitu : sasaran startegis 3. Terdapat 1 (satu) sasaran 

startegis yang memperoleh bobot nilai  sangat baik,yaitu : sasaran strategis 8. Terdapat 7  

(tujuh) sasaran startegis yang memperoleh bobot nilai memuaskan, yaitu  : sasaran strategis 

1,2,4,5,6,7 dan 9. 

 Demikian Laporan Kinerja Tahunan ini dibuat dengan sesungguhnya sesuai dengan 

petunjuk yang telah ditetapkan sebagai gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi dan 

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi dalam tahun 2015 dan juga 

sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Untuk 

perbaikan kinerja dimasa depan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi terus melakukan perbaikan dalam 

pelaksanaan teknis kegiatan dan peningkatan kemampuan operasional aparatur dan 

menerima berbagai saran yang membangun. 

 

 

 

Tebing Tinggi,        Maret 2016 

Pj. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM 

     PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

        KOTA TEBING TINGGI 
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Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator 

Kerja 

 

 

Penca

paian 

Tahun 

2012 

(%) 

Penca 

paian 

Tahun 

2013 

(%) 

Penca

paian 

Tahun 

2014 

(%) 

Tahun 2015 

Target 
Reali 

sasi 

Penc

a 

paian 

2015 

(%) 

1 2 3 4  5 6 7 

Terwujudnya 
Kota Tebing 
Tinggi sebagai 
kota jasa 
dengan 
memanfaatkan 
potensi local 
yang strategis 
sebagai titik 
sentra segi tiga 
emas 

1 Jumlah 
pelaku 
usaha di 
bidang 
jasa 

98,93 96,71 95,29 690 
Pelaku 
Usaha 

650 
Pelaku 
Usaha 

94,20 

Meningkatkan 
pelaku usaha di 
sektor jasa 

1 Jenis 
usaha di 
sektor 
jasa 

- 71,4 77,77 11 unit 11 unit 100 

 Meningkatnya 
jangkauan 
pelayanan kredit 
bagi koperasi 
dan UMKM; 
  

1 Jumlah 
dana 
yang 
digulir 
kan 
 

- 0 0 Rp. 
2.500.
000.00

0 

Rp. 0 0 

2 Jumlah 
pelaku 
usaha 
yang 
menda 
patkan 
bantuan 
 

- 91,81 33,33 130 
pelaku 
usaha 

0 0 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas layanan 
lembaga 
keuangan mikro 
(LKM);  
  

        

1 
 

Jumlah 
UMKM 
dan IKM 
yang 
menda 
pat izin 
usaha/ 
izin 
industry 
 

- 876 2.240 10 

buah 

30 
buah 

300 
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Meningkatnya 
pendidikan, 
pelatihan dan 
penyuluhan 
perkoperasian 
bagi anggota 
dan pengelola 
koperasi, serta 
calon anggota 
dan kader 
koperasi 
semakin efektif 

1 Jumlah 
Koperas
i 
 

- 102,28 101,35 225 
kopera

si 

228 
kopera

si 

101,3
3 

2 Jumlah 
Peng 
urus / 
penge 
lola 
koperasi 
 

- 89,70 152,37 449 
org 

360 
org 

80,01 

3 Jumlah 
anggota 
Koperas
i 
 

- 339,84 354,47 21.340 
org 

72.372 
org 

339,1
4 

Meningkatnya 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
kepada UMKM 

1 Jumlah 
UMKM / 
IKM 
yang 
dilatih 
 

- 331,25 112,5 80 org 65 org 81,25 

2 Persenta
se 
Jumlah 
nilai 
produksi 
 

- 0 95 50% 45% 90 

Meningkatnya 
jumlah 
koordinasi, 
sinkronisasi, 
kajian serta 
pemantauan dan 
evaluasi 
kebijakan 
penanggulangan 
kemiskinan di 
bidang keuangan 
mikro dan 
pemanfaatan 
TTG (Teknologi 
Tepat Guna); 

1 
 
 

Jumlah 
Pelaku  
UMKM 
yang ikut 
pelatihan 
 

- 400 333,33 15 org 50 org 333,3
3 

Pengembangan 
Sarana dan 
prasarana 
Distribusi 
Perdagangan; 
  
  
  

1 Persenta
se daya 
tampung 
pasar 
kerajinan 
terhadap  
produksi 
UMKM 
 

- 83,33 78,57 70% 60% 85,71 

       

2 Jumlah 
pameran 
tingkat 
Nasional/
Regional 
 

- 50 60 5 
pamera

n 

4 
pamera

n 

80 

        

3 Jumlah - - 85,9 1 unit 0 0 
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pasar 
yang 
dibangun 
 

Menjaga fungsi 
dan keberadaan 
serta efisiensi 
pasar tradisional 
  

1 Jumlah 
peda 
gang 
kaki lima 
yang 
mem 
bayar 
retribusi 
 

- - 1.360 25 
usaha 

365 
usaha 

1.460 

2 Pener 
tiban 
peda 
gang 
kaki lima 
 

100 100 100 30 
orang 

30 
orang 

100 

Meningkatnya 
perlindungan 
konsumen dan 
pengamanan 
perdagangan  
  
  
  
  

1 Jumlah 
Seng 
keta 
konsu 
men 
yang 
dapat 
diselesai
kan oleh 
BPSK 
(Badan 
Penyeles
aian 
Seng 
keta 
Konsu 
men)  
 

- 125 41,66 24 
kasus 

25 
kasus 

104,1
6 

2 Operasi 
Pasar 
Murah 
 

100 100 100 1 kali 1 kali 100 
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