
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ( Permen PAN-RB ) Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah digunakan sebagai pedoman bagi instransi pemerintah dalam penyusunan 

Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. 

LAKIP dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja bagi pihak 

yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, 

penyempurnan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan 

berbagai kebijakan yang diperlukan. 

LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten 

Ciamis tahun 2017 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai 

program kerja pada tahun 2017, sebagai perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Program / 

Kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Mengingat keterbatasan dalam penyusunan LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan perdagangan Kabupaten Ciamis, sehingga mungkin masih terdapat 

kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan, untuk itu kami mohon kritik dan saran 

untuk perbaikan. 

Demikan yang dapat disampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan kontribusi dalam penyusunann LAKIP tahun 2017 ini. Mudah-mudahan 

dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas dimasa yang akan 

datang. 

       Ciamis,   Januari 2018 

      Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

             Menengah dan Perdagangan Kab. Ciamis 
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Drs. YUSUF SA., MM 

NIP: 19600108 198103 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, bersih 

maka diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan terpercaya 

agar penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Ciamis sebagai perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten 

Ciamis diharuskan dapat membuat suatu Rencana Stategi (Strategic Plan) serta 

laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang 

dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat 

diwujudkan apabila Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

mempunyai Rencana Strategis selama 5 (lima) tahunan, Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II, III 

dan IV yang selalu dilakukan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang 

menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis ke depan. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), 

adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan 

merupakan manifestasi dari semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun 

anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKIP sebagai bahan evaluasi dari 

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai 

bahan pijakan dalam menyusun langkah berikutnya. Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 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, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan 

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. 



Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi 

setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan 

dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini 

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, 

membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir, dan analisa penyebab 

keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan.  

  

1.2. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja (Performance Report) tahun 2017, merupakan suatu uraian 

lebih lanjut secara periodik dari rencana strategi yang memberikan gambaran tentang 

program dan kegiatan yang dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. 

Rencana Strategi yang merupakan rencana umum lima tahunan yang diuraikan 

dalam suatu program pada rencana tahunan bertujuan agar kegiatan dapat lebih 

terfokus dan merupakan satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran 

teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014–

2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 

(lima) tahun ke depan. 

Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan 

kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini antara 

lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya. 

 

1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten 

Ciamis merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah dan Perdagangan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah 



Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Tupoksi Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. 

 

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2012 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Organisasi Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi: 

a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di 

bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, perindustrian dan 

perdagangan; 

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

dan fungsinya. 

 

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis harus lebih diutamakan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat secara optimal/prima dan masyarakat akan puas terhadap kinerja 

instansi pemerintah apabila tidak ada complain/rasa tidak puas terhadap 

pelayanan yang telah dilakukan  dan masyarakat merasakan pentingnya 

keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan 

kesejahteraan.  Dalam melaksanakan fungsi SKPD sebagaimana tersebut di 

atas maka diperlukan kerja keras, disiplin, enovasi kreatif, konsisten, 

pengetahuan luas, berjiwa seni, komitmen terhadap tugas serta konsisten 

melayani, sesuai dengan sumpah dan janji PNS/ASN. 

 

 

1.3.2 Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 



Kabupaten Ciamis dan Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan. 

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

c. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri atas : 

1. Seksi Koperasi;dan 

2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

d. Bidang Industrian, terdiri atas : 

1. Seksi Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) 

2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika san Aneka (ILMEA) 

e. Bidang Perdagangan, terdiri atas : 

1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen; dan  

2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan 

f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas : 

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan 

2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar. 

g. Unit Pelayanan Teknis (UPT). 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Uraian tugas dan fungsi mulai dari Kepala Dinas sampai dengan satu eselon di 

bawahnya yaitu, sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas : 

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

2. Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi : 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung  jawab 

kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

ketatausahaan, meliputi: administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, 

pengelolaan tata laksana organisasi, dan pemberian layanan teknis administrasi 

kepada seluruh satuan organisasi dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinator perencanaan program 

kerja Dinas; 

b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekertariatan; 

c) Penyelenggaraan Pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan 

informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kinerja Dinas; 

d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan; 

e) Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja; 

f) Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;  

g) Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah; 

h) Penyelenggaran pengelolaan administrasi kepegawaian; 

i) Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

j) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

k) Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan 

masyarakat; 

l) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

m) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

o) Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2.1. Subbagian Perencanaan 



Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi, serta pelaporan 

pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. 

Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja 

Dinas; 

b) Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

perumusan kebijakan, program dan kegiatan;  

c) Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan 

rencana anggaran; 

d) Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;  

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, 

kegiatan dan anggaran; 

f) Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi 

pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, 

hubungan media, dan hubungan antar lembaga; 

g) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

h) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan  

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

2.2. Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi 

keuangan. Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran 

Dinas; 

b) Pelaksanaan penadministrasian dan pembukuan keuangan 

Dinas; 

c) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan; 



d) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi 

keuangan; 

e) Pelaksaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung Dinas dan UPT; 

f) Pelaksanaan Verifikasi Keuangan; 

g) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung 

jawaban keuangan; 

h) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan 

pelaporan administrasi keuangan;  

i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan; 

j) Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;  

k) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain;  

l) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan  

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya;  

 

2.3. Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Kepegawaian 

dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, 

mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, 

rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris 

dinas, dan keprotokolan. Subbagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan 

karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan 

kesejahteraan serta disiplin pegawai; 

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan 

dokumen kepegawaian; 

c) Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh 

satuan organisasi dinas; 

d) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan penyiapan 



penyelenggaraan rapat-rapat; 

e) Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, 

pemeliharaan barang inventaris dinas, dan keprotokolan; 

f) Pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor;  

g) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;  

h) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya.    

 

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipimpin oleh 

Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung  jawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk 

teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Bidang 

Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi: 

a) pelaksanaan penyiapan program, data dan informasi bidang pengembangan 

koperasi dan UMKM, fasilitasi usaha koperasi dan UMKM; 

b) koordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana strategis dan 

program kerja pembangunan di bidang koperasi dan UMKM; 

c) penyusunan petunjuk teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan 

bidang koperasi dan UMKM; 

d) pengendalian dan evaluasi kegiatan koperasi dan UMKM;  

e) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

3.1. Seksi Koperasi  

Seksi  Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.  Seksi  Koperasi 

mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan fasilitasi kelembagaan serta 

pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. Seksi koperasi dalam 

menyelenggarakan fungsi: 



a) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan, 

dan pembubaran koperasi; 

b) Perencanaan, pembinaan perlindungan dan pengembangan usaha 

koperasi; 

c) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan 

tahunan koperasi; 

d) Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 

pemasyarakatan koperasi; 

e) Penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitisasi pembiayaan 

koperasi; 

f) Pembinaan dan pengawasan koperasi; 

g) Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi 

koperasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, 

modal ventura, pinjaman dan penyisihan sebagisn laba BUMN, hibah 

dan jenis pembiayaan lain; 

h) Pelaksanaan pemberian sanksi administartif kepada koperasi yang 

tidak melaksanakan kewajiban; 

i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j) Penyusanan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3.2. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Seksi  Usaha mikro Kecil  Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Seksi 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan 

UMKM. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pemberdayaan koperasi dan UMKm. 

Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah Menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi 

pembiayaan koperasi dan UMKM; 

b) Pembinaan dan pengawasan Koperas i  Simpan Pinjam (KSP)  

dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi ;  



c) Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP 

koperasi; 

d) Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi 

dan UMKM meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan 

bank, modal ventura, pinjaman dan dana penyisihan sebagian laba 

BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain; 

e) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP 

koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban; 

f) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

4. Bidang Industri 

Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung  

jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis 

pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga termasuk 

pemantauan dan evaluasi. Bidang Industri menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program pengembangan usaha indust r i;  

b) Penyusunan petunjuk teknis serta  fasil i tasi  dan bimbingan teknis 

pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan 

pemantauan pencemaran limbah industri; 

c) Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu,  

diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri; 

d) Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan 

kerjasama dengan usaha industri lainnya; 

e) P r o m o s i  p r o d u k s i  i n d u s t r i ;  

f) Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan 

bukan bank; 

g) Pemberian fasil i tas usaha dalam rangka pengembangan industri 

kecil  dan menengah (IKM);  

h) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;  



i) Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada usaha 

industri; 

j) P e m b i n a a n  a s o s i a s i  i n d u s t r i ;  

k) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

4.1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan  

Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH) dipimpin oleh Kepala 

Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Industri.  Seksi  Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan 

bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar 

lembaga, termasuk pemantauan dan evaluasi di bidang industri kimia, agro, 

dan hasil hutan. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program pengembangan usaha industri di bidang industri 

kimia, agro, dan hasil hutan; 

b) Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis 

sarana, usaha, dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan 

pencemaran limbah industri kimia, agro, dan hasil hutan; 

c) Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan 

mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri kimia, agro, 

dan hasil hutan; 

d) Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri di bidang 

industri kimia, agro, dan hasil hutan serta peningkatan kerja sama 

dengan usaha industri lainnya; 

e) Promosi produk industri kimia, agro, dan hasil  Hutan;  

f) Fasilitasi akses permodalan bagi industri kimia, agro, dan hasil 

hutan melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank; 

g) Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di bidang 

industri kimia, agro, dan hasil hutan; 



h) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di 

bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan; 

i) Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada 

usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan; 

j) Pembinaan asosiasi  industri  kimia, agro, dan hasil  hutan;  

k) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya;  

 

4.2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka  

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) dipimpin 

oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Industri.  Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta 

pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, 

produksi kerjasama antar lembanga termasuk pemantauan dan evaluasi di 

bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka. Seksi Industri Logam, 

Mesin, Elektronika, dan Aneka   menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program pengembangan usaha industri di bidang industri 

logam, mesin, elektronika, dan aneka; 

b) Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis 

pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan 

dan pemantauan pencemaran limbah industri logam, mesin, 

elektronika, dan aneka; 

c) Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan 

mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri logam, 

mesin, elektronika, dan aneka; 

d) Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri di bidang 

industri logam, mesin, elektronika, dan aneka serta peningkatan kerja 

sama dengan usaha industri lainnya; 

e) Promosi produk industri logam, mesin, elektronika, dan aneka ; 



f) Fasilitasi akses permodalan bagi industri logam, mesin, 

elektronika, dan aneka melalui bank dan lembaga keuangan bukan 

bank; 

g) Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di 

bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; 

h) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di 

bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka; 

i) Fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pada 

usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika dan 

aneka; 

j) Pembinaan asosiasi  industri logam, mesin, elektronika, dan 

aneka; 

k) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

5. Bidang Perdagangan 

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan 

bertanggung  jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perdagangan mempunyai tugas 

melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha perdaganagan 

serta pemantauan dan evaluasi. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:   

a) penyusunan program usaha perdagangan;  

b) penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan dalam 

negeri dan luar negeri (ekspor dan impor), pengadaan, dan penyaluran 

barang dan jasa; 

c) penyusunan petunjuk teknis perdagangan melalui sistem elektronik; 

d) pelaksanaan fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen; 

e) pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi 

bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya; 

f) promosi /pameran dagang;  

g) pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan;  

h) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  



i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

5.1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen  

Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala 

Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perdagangan. Seksi  Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, 

metrologi legal, pengawasan barang beredar, dan perlindungan konsumen. 

Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan 

fungsi: 

a) Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan monitoring, dan evaluasi 

kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga; 

b) Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis, dan fasilitasi 

sertifikasi mutu barang; 

c) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;  

d) Sosialisasi, informasi, dan publikasi tentang perlindungan 

konsumen; 

e) Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;  

f) Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator 

perlindungan konsumen; 

g) Memfasilitasi permohonan panduan Badan Perlindungan 

Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembanga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);  

h) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan perlindungan 

konsumen; 

i) Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; 

j) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

teknis 

pengawasan peredaran barang dan jasa serta penegakan hukumnya 

skala daerah; 

k) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-

kasus yang berkaitan dengan perdagangan; 



l) Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa; 

m) Monitoring, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan 

barang/jasa beredar, dumping, subsidi, dan safeguard; 

n) Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pengawasan Barang/Jasa 

(PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-

PK), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan 

(PPNS-WDP); 

o) Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan 

penyusunan potensi usaha perdagangan; 

p) Fasilitasi dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan metrologi 

legal; 

q) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

5.2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan  

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.  Seksi  

Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan, petunjuk teknis, dan fasilitasi kerjasama pengembangan usaha 

perdagangan. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan 

perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor; 

b) Koordinasi dan sosialisasi  kebijakan bidang ekspor, impor, 

serta pengembangan ekspor dan impor skala daerah; 

c) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan 

impor; 

d) Penyediaan bahan masukan sebagai perumusan kebijakan penerbitan 

Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang; 

e) Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal 

Impor (API); 



f) Promosi/pameran perdagangan, pengembangan, dan sosialisasi 

usaha perdagangan; 

g) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perdagangan dalam 

negeri; 

h) Pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;  

i) Pembinaan pengawasan pelayanan pendaftaran perusahaan 

dan pergudangan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring, dan 

evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern, 

gudang, jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala kecil; 

j) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan, dan penyelenggaraan serta 

penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan; 

k) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-

kasus yang berkaitan dengan perdagangan; 

l) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses 

pembiayaan resi gudang; 

m) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

6. Bidang Pengelolaan Pasar 

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan 

bertanggung  jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, peningkatan, pengembangan, 

penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sarana prasarana, 

serta pengelolaan dan pengembangan usaha pasar tradisional. Bidang Pengelolaan 

Pasar menyelenggarakan fungsi:   

a) Penyusunan Program Pengelolaan Pasar;  

b) Penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan dan 

pemeliharaan pasar tradisional; 

c) Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pasar tradisional;  

d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan, penataan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta pengembangan usaha pasar tradisional; 

e) Pembinaan pengelolaan pasar tradisional;  



f) pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan pasar tradisional;  

g) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

6.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar  

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.  Seksi  Sarana 

dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan, 

pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sarana dan parasarana pasar. Seksi 

Sarana dan Prasarana Pasar menyelenggarakan fungsi: 

a) Pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana 

pasar tradisional; 

b) Fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pasar tradisional; 

c) Fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar 

tradisional di wilayah perbatasan; 

d) Pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana 

pasar tradisional; 

e) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

6.2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar  

Seksi Pengembangan Usaha Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.  Seksi  

Pengembangan Usaha Pasar mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan 

penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan usaha pasar 

tradisional. Seksi Pengembangan Usaha Pasar menyelenggarakan fungsi: 

a)  Pengumpulan dan inventarisasi  data potensi pasar 

tradisional; 

b)  Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan usaha pasar 



tradisional; 

c)  Pembinaan, pengaturan,  dan pengawasan penyelenggaraan 

pasar  tradisional; 

d)  Pengumpulan dan penyusunan kegiatan pembukuan dan penelitian 

terhadap penerimaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya 

pada pasar milik Pemerintah Kabupaten Ciamis; 

e)  Pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha pasar;  

f)  Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;  

g)  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai  

tugas dan fungsinya. 

 

7.  Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pembentukan, kedudukan susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPT 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup g diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Berikut ini adalah uraian mengenai Kelompok Jabatan Fungsional:      

a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

c) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

d) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, 

dan beban kerja. 

e) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

1.4. Sumber Daya Manusia ( SDM ) 



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dibutuhkan SDM yang tangguh, 

profesional, berwawasan luas, dan andal, komitmen pada tugas, sehingga   dapat 

memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah 

ditetapkan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang didukung 

oleh  68 personil (Data sampai Desember 2017).  

 

1.4.1 Keadaan Pegawai 

Per 31 Desember 2017 jumlah PNS di Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 68 orang 

dengan perimbangan sebanyak 21 (31,50%) wanita dan  47 (68,49%) laki-laki. 

Bila dirunut dari jenjang pendidikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pendidikan SLTA merupakan jenjang 

pendidikan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 40 orang 

(57,53%) diikuti jenjang S1 sebanyak 21 orang (28,76%). Pendidikan S2 

sebanyak 5 orang (9,58%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana 

muda dan SLTP sebanyak 2. Grafik keragaman jenjang pendidikan pendidikan 

dan jumlah laki-laki perempuan dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

 

Gambar 1.4.1 

Keragaman Gender Jenjang Pendidikan 

 



 

 

 

 

Gambar 1.4.2 

Keragaman Jenjang Pendidikan 

 

 

Tabel 1.1 

Keadan Pegawai 

Jml peg 

Jenis 

Kelamin 
Pangkat/Golongan Tingkat pendidikan 

Ket 
Laki-

laki 

Wanita 
I II III IV SD SLTP SLTA D3 S1 S2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

68 47 21 0 21 43 4 0 1 40 1 21 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.4.3 

Keadan Pegawai 

 

 

2 Keadaan Menurut Usia 

 

Tabel 1.2 

Keadaan Menurut Usia 

NO INSTANSI 

USIA JMH KET 

<25-35 36-45 46-50 51-55 56-60   

1 
DISKUKMP 

Kab. Ciamis 
2 20 13 16 17 68 org 

  

 

 

 



 

 

Grafik 1.3 

Keadaan Menurut Usia 

 

 

Dengan dukungan SDM sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Analisa 

Beban Kerja maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenagah dan Pedagangan 

kekurangan pegawai sebanyak 57 orang, sehingga diharapkan total pegawai sebanyak 

125 orang, dikarenakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

mengampu tiga (3) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dilihat dari sarana dan prasarana 

penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan cukup memadai, 

kedepan secara bertahap akan dilaksanakan perkantoran modern, supaya lebih optimal  

dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara prima.  

Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila mulai dari atasan sampai dengan 

bawahan menganut pola tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat struktural dituntut 

untuk memberikan contoh pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibilitas yang 



dapat dipertanggungjawabkan, professional dalam pekerjaan, yang kemudian menjadi 

pola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. 

 

1.5. Isu Strategis 

Isu –isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menangah dan 

Perdagangan  antara lain : 

1. Terbatasnya kualitas SDM pelaku KUMKM, IKM, dan pedagang; 

2. Terbatasnya jaringan usaha, lemahnya kemampuan mengakses sumber 

permodalan bagi pelaku KUMKM, IKM, dan pedagang; 

3. Belum memadainya peralatan produksi dan kurangnya bahan baku dan sulit 

diperoleh; 

4. Rendahnya nilai tambah, daya saing, dan produktivitas produk pelaku 

KUMKM, IKM, dan pedagang; 

5. Terbatasnya pemasaran produk pelaku KUMKM, IKM, dan pedagang; 

6. Kurangnya sarana dan prasarana bagi kegiatan usaha KUMKM, IKM, dan 

pedagang; 

7. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal; 

8. Banyak pelaku KUMKM, IKM, dan Pedagang yang belum memahami 

pentingnya legalitas-legalitas usaha, yaitu: PIRT, Halal, HaKI, dan sebagainya; 

9. Belum terinvetarisasi produk industri kreatif dan komunitas industri kreatif, 

dan belum tersedianya gedung untuk komunitas industri kreatif; 

10. Terbatasnya calon eksportir Kabupaten Ciamis dan terbatasnya promosi/misi 

dagang ke luar negeri; 

11. Distribusi barang baik yang masuk ataupun keluar di Kabupaten Ciamis 

belum terdeteksi secara keseluruhan; 

12. Per tumbu han  tok o  moder n  sangat pesat sehingga mengganggu 

keberadaan pasar tradisional ; 

13. Organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) belum terorganisasi secara formal; 

14. Belum efektifnya pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar;  

15. Terbatasnya pembinaan kemetrologian dalam penertiban tera dan tera ulang; 

16. Masih banyaknya pasar tradisional yang belum tertata dengan baik; 

17. Minimnya perlindungan terhadap pedagang yang berjualan di pasar tradisional; 

18. Tingginya fluktuasi harga dan ketersediaan barang di pasaran akibat adanya 



pengaruh ekstrim cuaca mempengaruhi terhadap kebutuhan pokok masyarakat 

khususnya di pasar-pasar tradisional. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP 

 

Sistematika penyajian LKIP Diskoperindag Kabupaten Ciamis Tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Menjelaskan secara umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

Bab II : Perencanaan Kinerja 

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 

Bab III : Akuntabilitas Kinerja  

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2017, juga Evaluasi dan 

Analisis Capaian IKU 2017 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini 

juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan DISKUKMP 

Kabupaten Ciamis. 

Bab IV : Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah 

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi dalam upaya peningkatan 

kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

RENCANA STRATEJIK 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah memberi 

kesempatan dan kewenangan yang pada daerah untuk mengatur dan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut 

prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

Untuk mewujudkan hal–hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan 

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap 

perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka 

menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 

Kabupaten Ciamis Tahun 2014  sampai Tahun 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan 

dicapai. 

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang 

waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Hal 

ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai 

sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan. 

 

 

 



2.1.1 VISI DAN MISI  

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang berkaitan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh 

instansi pemerintah. Visi harus berkaitan erat kemana instansi ini mau 

dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, 

antisipatif, inovatif, serta produktif. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis 

adalah:  

“TERWUJUDNYA KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN DI KABUPATEN CIAMIS YANG MAJU DAN 

MANDIRI TAHUN 2019” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi 

diharapkan seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Ciamis mengetahuinya sehingga apa yang menjadi 

peran, tugas, tanggungjawab dinas dapat ditunaikan secara maksimal. Misi 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ada 5 (lima) yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Koperasi, 

Perindustrian, dan Perdagangan; 

2. Menumbuhkan Koperasi yang Sehat dan Mandiri; 

3. Mengembangkan Sektor Industri yang Maju dan Berkualitas; 

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang  Representatif; 

5. Menggali dan Mengembangkan Potensi Sektor Industri dan Perdagangan 

yang Unggul dan Berkualitas. 

 

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan 

Perdagangan Kabupaten Ciamis dibutuhkan strategi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pelaksanaan kewenangan dinas untuk mewujudkan visi 

dan misi yang ada dengan dukungan kebijakan pemerintah; 

2. Meningkatkan jumlah, kualitas, dan kreativitas SDM aparatur 

profesional yang ada di dinas; 



3. Meningkatkan program, kegiatan, dan fasilitas tehadap pelaku usaha 

agar meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan produk yang 

dihasilkan dapat memiliki daya saing tinggi; 

4. Pembentukan pusat informasi atau klinik bisnis dalam membantu pelaku 

mengembangkan usahanya;  

5. Meningkatkan partisipasi pelaku usaha terhadap program, kegiatan, dan 

fasilitas dari pemerintah; 

6. Tingkatkan pemahaman atas tugas, fungsi, dan peraturan yang berkaitan 

dengan dunia usaha; 

7. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung 

peningkatan kinerja aparatur; 

8. Meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam pemberian 

permodalan dengan bunga yang terjangkau oleh pelaku usaha; 

9. Mengoptimalkan jiwa wirausaha dan kemandirian serta kemitraan di 

antara para pelaku usaha; 

10. Meningkatkan keikutsertaan para pelaku usaha dalam kegiatan 

promosi/pameran; 

11. Tingkatkan kualitas dan penganekaragaman/diversifikasi produk; 

12. Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap perbankan dalam 

permodalan usaha; 

13. Meningkatkan pengawasan produk yang beredar; 

14. Tingkatkan pemanfaatan sumber daya lokal; 

15. Tingkatkan sumber daya aparatur yang menunjang pelaku usaha dalam 

akses perbankan; 

16. Tingkatkan pelatihan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha dalam 

kembangkan jiwa wirausaha, kemandirian, dan kemitraan; 

17. Meningkatkan jaringan informasi usaha; 

18. Mengoptimalkan fungsi UPTD Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan 

Perdagangan. 

2.1.2 TUJUAN 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada 

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategik. Tujuan 



tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus menunjukan 

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berkaitan dengan 

hal tersebut di atas maka tujuan DISKUKMP antara lain: 

1. Peningkatan kompetensi, kapasitas, dan profesionalitas  sumber daya 

manusia sektor koperasi, perindustrian, dan perdagangan; 

2. Untuk menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak berjalan dan 

mengembangkan/mengoptimalkan yang sedang berjalan agar sehat dan 

mandiri; 

3. Perkembangan sektor industri secara kuantitas dan kualitas serta berdampak 

kepada perekonomian masyarakat; 

4. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan yang mendorong 

terhadap kelancaran dan pertumbuhan sektor perdagangan; 

5. Menginventarisasi dan menemukan potensi baru di sektor industri dan 

perdagangan yang bisa dijadikan sebagai unggulan. 

 

2.1.3 SASARAN 

 Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. 

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang 

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat 

capaiannya (targetnya) masing–masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetepkan dalam Renstra dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis antara lain : 

 

1. Sasaran untuk Misi Pertama, yaitu:  

a. Meningkatnya kemampuan aparatur di bidang teknis koperasi, 

perindustrian, dan perdagangan; 

b. Meningkatkan daya dukung administrasi, sarana, dan prasarana kerja; 

2. Sasaran untuk Misi Kedua, yaitu: 



a. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non 

perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat; 

b. Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi dan 

UMKM; 

c. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat; 

d. Meningkatnya jaminan keberlangsungan usaha bagi koperasi dan 

UMKM; 

e. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan 

koperasi dan UMKM; 

f. Peningkatan promosi dan pemasaran produk koperasi dan UMKM. 

3. Sasaran untuk pencapaian Misi Ketiga, yaitu : 

a. Meningkatkan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor 

perindustrian; 

b. Meningkatnya peran perindustrian dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat; 

c. Meningkatnya jaminan keberlangsungan usaha bagi Industri Kecil dan 

Menengah (IKM); 

d. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM); 

e. Peningkatan promosi dan pemasaran produk Industri Kecil dan 

Menengah (IKM). 

4. Sasaran untuk pencapaian Misi Keempat, yaitu : 

a. Mendorong berkembangnya pasar tradisional yang bernuansa pasar 

modern; 

b. Meningkatnya pedagang yang berjualan di pasar tradisional. 

5. Sasaran untuk pencapaian Misi Kelima, yaitu: 

a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku dunia 

usaha dalam upaya meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan 

perdagangan; 

b. Berkembang dan bertambahnya jenis-jenis usaha di sektor 

industri dan perdagangan. 

 



 

 
 
 

Rencana Strategis 
           

 
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Target Per Tahun 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 Menghidupkan kembali koperasi 

yang sudah tidak aktif dan 

melakukan fasilitasi peningkatan 

usaha bagi masyarakat agar 

menjadi lebih baik dan mandiri 

Meningkatnya peran 

koperasi, UMKM dan 

lembaga keuangan non 

perbankan dalam 

pengembangan koperasi dan 

UKM 

Jumlah Koperasi Aktif Unit 303 319 335 351 369 

 

Jumlah UMKM Unit 13.533 13.683 13.983 14.133 14.283 

 

2 Mengembangkan sektor industri 

secraa kuantitas dan kualitas serta 

berdampak kepada perekonomian 

masyarakat 

Meningkatnya daya saing 

potensi unggulan daerah 

Jumlah produk yang telah 

dilindungi oleh HAKI (Hak 

Atas Kekayaan Intelektual) 

IKM 10 11 12 13 14 

 3 Menginvetarisasi dan menemukan 

potensi baru di sektor industri dan 

perdagangan yang bisa dijadikan 

sebagai unggulan 

Terwujudnya sentra-sentra 

pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis potensi unggulan 

lokal  

Jenis Komoditi Industri Jenis 28 29 30 31 32 

 

Jumlah Kluster Industri Kluster 1 1 2 2 2 

 

4 

 

 

 

 

Tersedianya fasilitas sarana dan 

prasarana perdagangan yang 

mendorong terhadap kelancaran 

dan pertumbuhan sektor 

perdagangan 

 

 

Meningkatnya kualitas sarana 

prasarana perekonomian 

masyarakat  

 

 

Jumlah Pasar PEMDA Jenis 4 4 4 4 4 

 
  

Jumlah Pasar Desa Kluster 48 48 48 48 48 



 

2.1.4 STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA 

Definisi strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang 

dijabarkan dalam kebijkan–kebijakan dan program–program. Kebijakan adalah 

ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, untuk dijadikan pedoman yang 

wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan 

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, yaitu : 

 

2.1.4.1 Strategi 

1. Meningkatkan pelaksanaan kewenangan dinas untuk mewujudkan 

visi dan misi yang ada dengan dukungan kebijak-an pemerintah; 

2. Meningkatkan jumlah, kualitas, dan kreativitas SDM aparatur 

profesional yang ada di dinas; 

3. Meningkatkan program, kegiatan, dan fasilitas tehadap pelaku 

usaha agar meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan produk 

yang dihasilkan dapat memiliki daya saing tinggi; 

4. Pembentukan pusat informasi atau klinik bisnis dalam membantu 

pelaku mengembangkan usahanya;  

5. Meningkatkan partisipasi pelaku usaha terhadap program, 

kegiatan, dan fasilitas dari pemerintah; 

6. Tingkatkan pemahaman atas tugas, fungsi, dan peraturan yang 

berkaitan dengan dunia usaha; 

7. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam 

mendukung peningkatan kinerja aparatur; 

8. Meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam pemberian 

permodalan dengan bunga yang terjangkau oleh pelaku usaha; 

9. Mengoptimalkan jiwa wirausaha dan kemandirian serta kemitraan 

di antara para pelaku usaha; 

10. Meningkatkan keikutsertaan para pelaku usaha dalam kegiatan 

promosi/pameran 



 

11. Tingkatkan kualitas dan penganekaragaman/diversifikasi produk; 

12. Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap perbankan dalam 

permodalan usaha; 

13. Meningkatkan pengawasan produk yang beredar; 

14. Tingkatkan pemanfaatan sumber daya lokal; 

15. Tingkatkan sumber daya aparatur yang menunjang pelaku usaha 

dalam akses perbankan; 

16. Tingkatkan pelatihan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha dalam 

kembangkan jiwa wirausaha, kemandirian, dan kemitraan; 

17. Meningkatkan jaringan informasi usaha; 

18. Mengoptimalkan fungsi UPTD Koperasi, Perindustrian, dan 

Perdagangan. 

 

2.1.4.2 Kebijakan  

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan 

melalui pelatihan teknis perindustrian dan perdagangan dan 

penyuluh/fasilitator; 

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kerja; 

3. Meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha melalui pelatihan 

dan penyuluhan; 

4. Mengembangkan  industri, perdagangan, koperasi, serta 

peningkatan penunjang UMKM; 

5. Memberikan fasilitasi pembentukan pusat informasi/klinik bisnis 

dalam membantu mengembangkan usaha koperasi dan UMKM; 

6. Memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam mengakses 

perbankan; 

7. Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan 

wirausahawan baru; 

8. Pengembangan sentra produksi serta klaster industri; 

9. Memberikan fasilitasi promosi terhadap pelaku usaha; 



 

10. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pasar tradisional; 

11. Mendorong perluasan  produk ekspor yang memiliki daya saing; 

12. Memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha dalam penerapan 

standardisasi; 

13. Pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal; 

14. Memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen. 

 

Untuk mengetahui korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dapat dilihat 

dalam tabel 2.1 berikut ini : 

                                                                                                                                                                                                   

Tabel 2.1 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra DISKUKMP Ciamis 

 

VISI : TERWUJUDNYA KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI 

KABUPATEN CIAMIS YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2019 
. 

Misi Tujuan Sasaran 

1) Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Sektor Koperasi, 

Perindustrian, dan 

Perdagangan. 

 

1. Peningkatan kompetensi, 

kapasitas, dan 

profesionalitas  sumber 

daya manusia sektor 

koperasi, perindustrian, 

dan perdagangan. 

a. Meningkatnya kemampuan 

aparatur di bidang teknis 

koperasi, perindustrian, dan 

perdagangan; 

b. Meningkatkan daya dukung 

administrasi, sarana, dan 

prasarana kerja. 

 

2. Menumbuhkan 

Koperasi yang Sehat 

dan Mandiri.  

 

2) Untuk menghidupkan 

kembali koperasi yang 

sudah tidak berjalan dan 

mengembangkan/mengo

ptimalkan yang sedang 

berjalan agar sehat dan 

mandiri.  

 

a. Meningkatnya peran koperasi, 

UMKM, dan lembaga 

keuangan non perbankan 

dalam pengembangan 

perekonomian rakyat; 

b. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan kelembagaan dan 

usaha koperasi dan UMKM; 

c. Meningkatnya peran koperasi 

dan UMKM dalam 

pengembangan ekonomi mas; 

d. Meningkatnya jaminan 

keberlangsungan usaha bagi 

koperasi dan UMKM; 

e. Meningkatnya ketersediaan 



 

infrastruktur pendukung 
pengembangan koperasi dan 

UMKM; 

f. Peningkatan promosi dan 

pemasaran produk koperasi 

dan UMKM. 

3. Mengembangkan 

Sektor Industri yang 

Maju dan Berkualitas. 

 

3) Perkembangan sektor 

industri secara kuantitas 

dan kualitas serta 

berdampak kepada 

perekonomian 

masyarakat  

 

a. Meningkatkan distribusi 

produk domestik regional 

bruto (PDRB) sektor 

perindustrian; 

b. Meningkatnya peran 

perindustrian dalam 

pengembangan ekonomi 

masyarakat; 

c. Meningkatnya jaminan 

keberlangsungan usaha bagi 

Industri Kecil dan Menengah 

(IKM); 

d. Meningkatnya ketersediaan 

infrastruktur pendukung 

pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah (IKM); 

e. Peningkatan promosi dan 

pemasaran produk Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) 

4. Meningkatkan Sarana 

dan Prasarana 

Perdagangan yang  

Representatif 

4) Tersedianya fasilitas 

sarana dan prasarana 

perdagangan yang 

mendorong terhadap 

kelancaran dan 

pertumbuhan sektor 

perdagangan 

a. Mendorong berkembangnya 

pasar tradisional yang 

bernuansa pasar modern; 

b. Meningkatnya pedagang yang 

berjualan di pasar tradisional 

5. Menginventarisasi dan 

menemukan potensi 

baru di sektor industri 

dan perdagangan yang 

bisa dijadikan sebagai 

unggulan 

5) Menginventarisasi dan 

menemukan potensi baru 

di sektor industri dan 

perdagangan yang bisa 

dijadikan sebagai 

unggulan 

a. Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan pelayanan 

terhadap pelaku dunia usaha 

dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan sektor industri 

dan perdagangan; 

b. Berkembang dan 

bertambahnya jenis-jenis 

usaha di sektor industri dan 

perdagangan 

 

 

 



 

 

2.1.4.3 Program dan Kegiatan 

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran, strategi dan 

kebijakan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui 

perumusan program dan kegiatan prioritas. 

Program yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

dan Perdagangan Kabupaten  Ciamis merupakan program prioritas 

RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan 

pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa 

kegiatan untuk masing – masing program tersebut. Pemilihan kegiatan 

untuk masing – masing program ini didasarkan atas strategi dan 

kebijakan jangka menengah. 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

No Tujuan Indikator Kinerja Keterangan 

1 Meningkatnya peran koperasi 

dan UMKM dan lembaga 

keuangan non perekonomian 

rakyat 

Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 

Jumlah UMKM UKM 

2 Mengembangkan sektor 

industri secara kuantitas dan 

kualitas serta berdampak 

kepada perekonomian 

masyarakat 

Jumlah produk yang telah 

dilindungi oleh HAKI (Hak 

Atas Kekayaan Intelektual) 

Perlindungan 

HAKI 

3 Terwujudnya sentra-sentra 

pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis potensi unggulan 

lokal 

Jenis Komoditi Industri Jenis 

Jumlah Kluster Industri Kluster 

4 

 

 

 

 

Tersedianya fasilitas sarana 

dan prasarana perdagangan 

yang mendorong terhadap 

kelancaran dan pertumbuhan 

sektor perdagangan 

Jumlah Pasar PEMDA Pasar PEMDA 

  
Jumlah Pasar Desa Pasar Desa 

 

 

 

 



 

2.2. RENCANA KERJA 2017 

Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.3 

Rencana Kinerja Tahun 2017 

 

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan 
Target Per-

Tahun 

1 Meningkatnya peran koperasi 

dan UMKM dan lembaga 

keuangan non perekonomian 

rakyat 

Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 369 

Jumlah UMKM UKM 13.983 

2 Mengembangkan sektor 

industri secara kuantitas dan 

kualitas serta berdampak 

kepada perekonomian 

masyarakat 

Jumlah produk yang telah 

dilindungi oleh HAKI (Hak 

Atas Kekayaan Intelektual) 

Perlindunga

n HAKI 

12 

3 Terwujudnya sentra-sentra 

pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis potensi unggulan 

lokal 

Jenis Komoditi Industri Jenis 30 

Jumlah Kluster Industri Kluster 1 

4 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya fasilitas sarana 

dan prasarana perdagangan 

yang mendorong terhadap 

kelancaran dan pertumbuhan 

sektor perdagangan 

Jumlah Pasar PEMDA Pasar 

PEMDA 

4 

  
Jumlah Pasar Desa Pasar Desa 48 

 

 

2.3 PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA 

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang 

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan 

anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian 

kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi 

(terlampir). 

Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

dan Perdagangan Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1(satu). 



 

- Lampiran  1  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENETAPAN KINERJA DISKUKMP KAB. CIAMIS 

TAHUN 2017 



 

2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2017 

  

Rencana  dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan komponen perencanaan dan 

pengendalian. Rencana dan Realisasi sanggaran belanja langsung dan tidak langsung 

dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 2.3.1 

Rencana dan Realisasi Belanja langsung dan tidak langsung 
Belanja  Anggaran Realisasi % 

1. Belanja Tidak Langsung 4.973.563.491,- 4.968.395.308,- 99.90 

2. Belanja Langsung 3.697.500.000,- 3.690.008.364,- 99,80 

Jumlah 8.671.063.491,- 8.658.403.672,- 99.85 

 

2.3.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 

 

Pendapatan asli daerah dan realisasi untuk Retribusi Pelayanan Pasar dan pendapatan 

retribusi fasilitas umum (MCK pasar pemda) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, dapat dilihat 

pada tabel & gambar dibawah ini : 

Tabel 2.3.2 

Target & Realisasi PAD Tahun Anggaran 2017 

Uraian Pendapatan Target Realisasi % 

Retribusi Pelayanan Pasar 600.000.000,- 701.685.800,- 127.58 

1. Pasar Ciamis 343.450.000,- 453.670.900,- 132 

2. Pasar Sindangkasih 41.550.000,- 52.772.344,- 127 

3. Pasar Banjarasari 140.120.000 175.010.500,- 125 

4. Pasar Kawali 74.880.000,- 81.742.700,- 109 

Fasilitas Umum 52.000.000,- 60.225.000,- 115,82 

1. MCK Pasar Pemda 52.000.000,- 60.225.000,- 115,82 

TOTAL TARGET PAD 652.000.000,- 823.421.444,- 126,29 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.3.2 

Gambar Target & Realisasi PAD Tahun Anggaran 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan 

bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari 

manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana 

program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan 

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan 

prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh 

mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan 

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian 

dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk membangun 

akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong 

pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan 

publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman 

kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

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

Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur 

tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut 

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

53 Tahun 2014, yang juga dipakai dalam penyusunan LKIP ini. 

Tabel 3.1 

Skala Penilaian Kinerja 

Warna Prosentase Keterangan 

 0 s/d 50 Sangat Rendah 

 50.1 s/d 65 Rendah 

 65.1 s/d 75 Sedang 

 75.1 s/d 90 Tinggi 

 90.1 lebih Sangat Tinggi 

Sumber : Permendagri 54/2010 

 

 



 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi  

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditentukan dilakukan dengan 

membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Pencapaian IKU Diskoperindag 

Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Capaian IKU Diskoperindag Kabupaten Ciamis Tahun 2017 

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target  
Realisasi Prosentase 

1 Menghidupkan kembali 

koperasi dan UMKM 

yang sudah tidak berjalan 

dan mengembangkan 

serta mengoptimalkan 

koperasi dan UMKM 

yang sedang berjalan 

agar sehat dan mandiri 

Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 592 592 91.53 % 

Jumlah UMKM UKM 15.567 14.545 104.01% 

2 Menginvetarisasi dan 

menemukan potensi baru 

di sektor industri dan 

perdagangan yang bisa 

dijadikan sebagai 

unggulan 

Jenis Komoditi Industri Jenis 30 33 110% 

Jumlah Kluster Industri Kluster 1 1 100% 

3 

 

 

 

 

Tersedianya fasilitas 

sarana dan prasarana 

perdagangan yang 

mendorong terhadap 

kelancaran dan 

pertumbuhan sektor 

perdagangan 

Jumlah Pasar PEMDA Pasar PEMDA 4 4 100% 

 
Jumlah Pasar Desa Pasar Desa 48 48 100% 

 TOTAL CAPAIAN KINERJA 
 

100,79% 

 

Dari 7(tujuh) Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Ciamis, dapat dilihat bahwa 6 (enam) indikator dengan warna hijau 

muda yaitu sangat tinggi bahkan untuk indikator persentase jumlah pertumbuhan koperasi 

aktif, kurang dari target yang telah direncanakan 8.47% mencapai realisasi sebesar 91.53%, 

dengan jumlah realisasi koperasi aktif yaitu sebanyak 292 koperasi tahun 2016, dengan target 

pada tahun 2016 sebesar menjadi 319 koperasi, sehingga terjadi penurunan capaian target 

sebanyak 27 unit koperasi yang tidak dapat di aktifkan kembali di tahun 2016. Hal ini 

kemungkinan disebabkan pendirian koperasi tidak didasarkan pada kesamaan kepentingan 

ekonomi anggota atau kesamaan kegiatan usaha anggota, sehingga koperasi mengalami 

kesulitan dalam menentukan kegiatan usaha yang seharusnya memiliki kepentingan langsung 



 

dengan kepentingan ekonomi atau kegiatan usaha anggotanya, disamping itu juga tingkat 

partisipasi anggota masih sangat rendah terutama dalam penghimpunan modal sendiri 

sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam menyediakan modal awal untuk membiayai 

kegiatan usaha. Sedangkan untuk indikator lain capaian target rata-rata sebesar 100%, bahkan 

sudah ada yang melampaui dari target yaitu pertumbuhan jumlah UKM dari target sebesar 

13.983 unit UKM, meningkat menjadi 14.545 atau meningkat sebanyak 4.01% dari target 

yang telah ditetapkan pada tahun 2016, hal ini antara lain disebabkan sering dilakukannya 

beberapa kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang memiliki usaha kecil mikro dan 

menengah serta kegiatan penjaringan pelaku usaha baru bagi masyarakat. Secara keseluruhan 

untuk Capaian Rata-Rata Indikator sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 adalah 100,79% melebihi dari total target yang 

telah ditetapkan secara keseluruhan, atau bisa dikatakan sangat tinggi. 

 

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian 

kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian 

untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait 

digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. 

1. Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan 

dalam pengembangan koperasi dan UKM 

Dari sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam memperbaiki kinerja koperasi 

dibutuhkan beberapa upaya kongkrit. Yaitu dengan melakukan pembianaan, pelaksanaan 

kegiatan pelatihan dalam mekanisme proses pengeloaan koperasi yang sehat, yaitu 

dengan memberikan arahan tentang komitmen dalam kepengurusan dengan adanya 

penegakan disiplin yang harus dilaksanakan secara maksimal. Hal ini salah satunya 

ditandai dengan kejelasan akan sanksi dan punishment atas kesalahan yang diperbuat oleh 

oknum pengurus koperasi. Hendaknya disadari bahwa pengurus koperasi, baik secara 

bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berkewajiban menanggung kerugian yang diderita 

koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaiannya, dan 

apabila dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut 

Umum untuk melakukan penuntutan. Semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah 



 

mengelola koperasi (agent) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai 

pihak pemberi amanah (principal). Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan 

wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud 

akuntabilitas. Namun, gagasan tersebut mungkin terlalu ideal jika  hubungan pengurus 

dengan anggota bukan merupakan hubungan agent dengan principal. Meskipun Koperasi 

berazas kekeluargaan, pertanggungjawaban para pengurus tidak bisa ditempuh secara 

“kekeluargaan” dengan memberikan toleransi yang tinggi atas penyimpangan yang 

dilakukan pengurus. Mekanisme reward and punishment terhadap pengurus harus 

diperbaiki dengan berlandaskan pada anggaran dasar dan kriteria kinerja yang jelas. 

Jumlah Koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis yaitu sebayak 592 unit, 315 

unit koperasi yang aktif dan 277 unit koperasi tidak aktif pada Tahun 2017. 

Untuk sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi karena 

IKM selain mampu memberikan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

daerah, IKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup baik di tahun 

2017 ini. Industri tidak dapat dibangun secara instan, harus melalui beberapa proses 

perkembangan, yang dalam proses perkembangannya sering kali mengalami berbagai 

hambatan. 

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi 

IKM dengan jumlah 1(satu) kluster sentra usaha dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 

sebanyak 45.238 orang, Industri Kecil Formal (0 s/d 1 Milyar) 1.266 unit usaha dengan 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.808 orang dan Industri Kecil Informal   (0 s/d 1 

Milyar) 8.787 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 28.348 orang, maka 

total keseluruhan potensi industri di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 10.063 unit usaha 

dengan penyerapan tenaga kerja sebayak 44.156 orang pada Tahun 2017.  

Dalam rangka pertubuhan jumlah IKM, maka program yang dapat menunjang 

terhadap pencapaian target sasaran strategis dilakukan beberapa upaya pelaksanaan 

kegiatan percepatan terhadap  nilai tambah melalui peningkatan SDM, Peralatan, 

Permodalan, berbagai aktifitas kegiatan promosi dan kerjasama investasi di dalam daerah 

maupun di luar daerah.  

Berbagai kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis untuk mendongkrak nilai produksi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 



 

Menengah) Kabupaten Ciamis dilakukan melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas Sumberdaya Manusia, Penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan sistem 

produksi melalui efisien proses produksi, dan pelatihan Manajemen. 

 

Tabel 3.2.1 

Rekapitulasi Unit Koperasi di Kabuapten Ciamis 

Tahun 2017 

No Uraian 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Koperasi 

Aktif 
305 325 320 280 292 315 

2 
Koperasi 

Tidak Aktif 
523 503 508 455 443 277 

3 Total 828 828 828 735 735 592 

Sumber: Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Ciamis tahun 2017 

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. 

a. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan UMKM tahun 2017 yang dilaksanakan 

melalui 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar  Rp 

187.500.000,00, yang terdiri dari :   

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan 

Menengah yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp 167.250.000,00. 

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dilaksanakan melalui 1 (satu) 

kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.250.000,00. 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun dengan realisasi sebesar  Rp Rp 

187.500.000,00, yang dilaksanakan dalam 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Realisasi 

pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan tahun 2017 adalah sebagai 

berikut: 



 

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan 

Menengah 

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan 

Menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 167.250.000,00, yang dilaksanakan 

melalui 2 (dua) kegiatan yaitu : 

a) Penyelenggaraan pengembangan sarana promosi hasil produksi dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp 112.500.000,00. 

b) Penyelenggaraan bhakti koperasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 

54.750.000,00. 

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017, yaitu : 

a) Terlaksananya pengembangan jaringan informasi pasar melalui promosi hasil 

produksi sebanyak 20 UMKM 

b) Terlaksananya penyelenggaraan bhakti koperasi sebanyak 10 koperasi. 

 

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan 

Menengah yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan, 

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 

20.250.000,00,  

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 

Koperasi tahun 2017, yaitu terpenuhinya penilaian tingkat kesehatan KSP/USP koperasi 

sebanyak 120 koperasi 

2. Meningkatnya daya saing potensi Unggulan daerah 

Tabel 3.2.2 

Rekapitulasi Potensi Industri Kecil di Kabuapten Ciamis 

Tahun 2017 

N

o 
Uraian 

Tahun  

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Unit Usaha 22.022 22.102 13.683 14.545 10.063 

2 Tenaga Kerja 41.704 42.353 10.889 11.635 45.238 

Sumber: Dinas Diskukmp Kab. Ciamis tahun 2017 



 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2017 pertumbuhan unit usaha IKM sebanyak 10.063 

dengan pertumbuhan tenaga kerja sejumlah 45.238 

orang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

IKM di Kabupaten Ciamis mampu memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan perekonomian 

daerah dan masyarakat. 

Urusan Industri pada Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 555.231.600,00  

melalui  2 (dua) program  dan 4 (empat) kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Industri 

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

 

a) Program dan Kegiatan 

a) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dengan pagu anggaran sebesar Rp 

296.799.600,00 melalui 3 (tiga) kegiatan. 

b) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi dengan pagu anggaran sebesar 

Rp 258.432.000,00 melalui 1 (satu) kegiatan. 

 

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan Urusan Industri Tahun dengan realisasi keuangan sebesar Rp 555.231.600,00  

yang dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan.  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Industri di Kabupaten Ciamis Tahun 

2017 adalah sebagai berikut: 

a) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp  1.268.083.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu: 

a) Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 

dengan realisasi keuangan sebesar Rp 145.866.500,00 

b) Pelatiah Teknik Produksi Industri Kecil Pangan dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp. 99.925.600,00 



 

c) Pelatihan Peningkatan Keterampilan (P2WKSS) dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp. 50. 000.000,00 

Hasil yang dicapai dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah yang 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan dengan hasil yaitu: 

a) Terbinanya pelaku IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya sebanyak 90 Orang 

b) Terlatihnya pelaku usaha IKM dalam meningkatkan hasil produksi pangan 

sebanyak 140 orang 

c) Meningkatnya Keterampilan P2WKSS sebanyak 50 orang. 

b) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp 258.432.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Gelar 

Potensi Daerah / Pameran/ Promosi Hasil Industri dengan realisasi keuangan sebesar Rp  

258.129.009,00 

 

Hasil yang dicapai dalam Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 

dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan dengan hasil yaitu melaksanakan promosi untuk 45 

komoditi unggulan daerah dengan mengikuti 6 event pameran ke kota Semarang, Bandar 

Lampung, Cirebon dan 3 kali event pameran di Kota Bandung 

 

 

 

Tabel. 3.2.3 

Jumlah Perlindungan Komoditi Industri dan Kluster Industri  

Indikator 
Capaian 

2016 

2017 
Target Akhir 

RPJMD 

Capaian 

s.d 2017 

thd 2017 
Target Realisasi % Realisasi 

Jenis Komoditi 

Industri 

110 % 30 30 100 % 35 30 

Jumlah Kluster 

Industri 

100 % 1 1 100 % 1 1 

3. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan 

lokal 

 

 



 

Tabel. 3.2.4 

Pasar Pemda dan Pasar Desa 

Indikator 
Capaian 

2016 

2017 
Target Akhir 

RPJMD 

Capaian 

s.d 2017 

thd 2017 
Target Realisasi % Realisasi 

Jumlah Pasar PEMDA 100 % 4 4 100 % 4 4 

Jumlah Pasar Desa 100 % 48 48 100 % 48 48 

 

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa 

program sebagai berikut : 

Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 

4.230.141.600,00  melalui  2 (dua) program  dan 27 (dua puluh tujuh). Program dan Kegiatan pada 

urusan Perdagangan dilaksanakan oleh  Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

a. Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri dengan pagu anggaran sebesar 

Rp 858.328.250,00 melalui 10 (Sepuluh) kegiatan 

2) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp 547.754.550,00 melalui 6 (enam) kegiatan 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2017 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 

1.400.878.550,00  yang dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan.  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan  di Kabupaten Ciamis 

Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

 

1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp  1.400.878.550,00 yang dilaksanakan melalui 16 (enam belas) kegiatan yaitu: 

a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemda Dengan Realisasi Sebesar Rp 

51.035.000,00; 

b) Pembinaan/Pengembangan ManagementPengelolaan pasar Dengan Realisasi Sebesar 

Rp 70.630.000,00; 



 

c) Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah Dengan Realisasi Sebesar Rp 

28.200.000,00; 

d) Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda Dengan Realisasi Sebesar Rp 

219.897.000,00; 

e) Pemetaan (Road Maping) Potensi Koperindag Dengan Realisasi Sebesar Rp 

91.969.000,00; 

f) Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dengan Realisasi Sebesar Rp 61.050.000,00; 

g) Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan Dengan Realisasi Sebesar Rp 26.250.000,00; 

h) Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Realisasi Sebesar Rp 

99.998.000,00; 

i) Revitalisasi Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK) 

Dengan Realisasi Sebesar Rp 160.595.000,00; 

j) Sosialisasi Perda Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Realisasi Sebesar Rp 

43.500.000,00;  

Hasil yang dicapai dalam Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

yang dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dengan hasil yaitu: 

a) Jumlah pasar yang terbangun sebanyak 1 Lokasi Pasar. 

b) Jumlah peserta yang dibina sebanyak 85 Orang. 

c) Jumlah pameran yang terlaksana sebanyak 1 Kali. 

d) Jumlah pasar pemda yang direvitalisasi sebanyak 1 Lokasi Pasar. 

e) Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data/informasi Potensi Koperindag 

selama 12 Bulan. 

f) Tercapainya peningkatan pembinaan terhadap PKL sebanyak 1 Paket. 

g) Jumlah bazaar ramadhan yang terselenggara sebanyak 4 Kali. 

h) Jumlah event promosi produk pedagang kaki lima sebanyak 1 Kegiatan. 

i) Jumlah bangunan P2BMOK yang di revitalisasi sebanyak 1 Lokasi. 

j) Terlaksananya sosialisasi Perda Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 100%. 

 

 

 

 



 

 

2) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp  547.754.550,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan 

yaitu: 

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dengan Realisasi Sebesar Rp 

75.000.000,00; 

b) Penyelenggaraan dan Pengembangan Kemetrologian Daerah Dengan Realisasi 

Sebesar Rp 132.754.550,00; 

c) Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Cukai Tembakau 

Dengan Realisasi Sebesar Rp 100.000.000,00; 

d) Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai 

Dengan Realisasi Sebesar Rp 150.000.000,00; 

e) Penyelenggaraan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dengan Realisasi Sebesar Rp 

37.500.000,00; 

f) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Metrologi Legal Dengan Realisasi 

Sebesar Rp 52.500.000,00; 

 

Hasil yang dicapai dalam Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan 

Perdagangan yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan hasil yaitu: 

a) Jumlah barang / jasa yang terawasi di peredaran sebanyak 60 komoditi 

b) Pelaksanaan tera ulang yang dilaksanakan selama 21 Bulan 

c) Jumlah toko yang terpantau sebanyak 130 Toko 

d) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 210 Orang 

e) Pengawasan pupuk bersubsidi selama 12 Bulan 

f) Peraturan Daerah tentang Retribusi Metrologi Legal yang tersusun sebanyak 1 

Dokumen 

4. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan 

lokal 

 

 

 



 

Tabel 3.2.4 

Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2017 

Di Kabupaten Ciamis 

No. Nama Pasar Lokasi Keterangan 

1 Pasar PEMDA 1 Kecamatan Ciamis Baik 

2 Pasar PEMDA 2 Kecamatan Sindangkasih Baik 

3 Pasar PEMDA 3 Kecamatan Kawali Baik 

4 Pasar PEMDA 4 Kecamatan Banjarsari Baik 

Sumber Data: DISKUKMP Kab. Ciamis 2017 

Tabel  3.2.5 

Data Jumlah Potensi Perdagangan 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Kios (Los Pasar Desa) 7.247 2.772 2.772 2802 

Pasar Tradisional 83 48 48 50 

Jumlah Pedagang (Psr Desa) 11.255 4.331 4.331 4.465 

Jumlah Pasar Pemda 7 4 4 4 

Kios (Los Pasar Pemda) 5.808 648 648 648 

Jumlah Pedagang (Psr Pemda) 4.325 3.352 3.352 3.352 

Mini Market 13 86 86 86 

Super Market 2 3 3 3 

Sumber: DISKUKMP Kab. Ciamis Tahun 2017 

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah dan tetap berkomitmen untuk lebih 

mengedepankan aspek peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui 

pengembangan pasar tradisional dan toko tradisional. Pembangunan kegiatan perdagangan 

di Kabupaten Ciamis juga dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola 

kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, 

sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis. 



 

 

4. Sasaran Belanja Langsung Pendukung (Peningkatan Kinerja dan Pelayanan) 

 

Tabel. 3.2.6 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indikator Capaian 2016 

2017 Target 

Akhir 

RPJMD 

Capaian 

s.d 2018 

thd 2018 
Target Realisasi % Realisasi 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
95 99,78 99,86 102,86% - - 

 

Capaian indikator ini ditarget sebesar 99,78 nilai indeks kepuasan masyarakat, diperoleh 

realisasi 99,86 (102,86%). Kegiatan ini dicapai melalui berbagai program yang berkaitan 

dengan supporting organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja diatas 

merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut 

: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

 

3.3 PERMASALAHAN, SOLUSI DAN PRESTASI 

3.3.1 PERDAGANGAN 

1) Permasalahan 

a) Jalinan kerjasama tata niaga diantara para pelaku usaha masih sangat rendah. 

b) Informasi pasar, potensi investasi dan pelayanan perdagangan masih sangat 

kurang. 

c) Fasilitas peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional masih sangat 

kurang 

d) Pelayanan kemetrologian masih belum dapat dilakukan secara optimal. 

 

2) Solusi 

a) Meningkatkan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha dalam tata perniagaan 

antar pengusaha besar dengan pengusaha kecil dengan kerjasama yang saling 

menguntungkan 



 

b) Melakukan inovasi dalam meningkatkan informasi pasar, potensi investasi 

dan pelayanan perdagangan secara optimal melalui pemanfaataan teknologi 

informasi 

c) Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional 

d) Membuat MOU (nota kesepakatan) dalam pelayanan kemetrologian dengan 

Kabupaten/Kota terdekat yang sudah memiliki fasilitas sarana, prasarana 

maupun SDM (tenaga ahli tera) untuk melayani masyarakat. 

 

3.3.2 INDUSTRI 

1) Permasalahan 

a) Daya saing produk-produk industri kecil dan menengah (IKM) untuk bersaing 

dipasaran dalam hal pemasaran produk-produknya masih sangat kurang. 

b) Kapasitas SDM pelaku usaha Industri Kecil dan Menangah (IKM) dalam 

menjalankan usahanya masih rendah. 

c) Akses pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap pelayanan 

perbankan relatif rendah. 

d) Masih banyak IKM yang belum memiliki legalitas, maupun melakukan 

proses perpanjangan perijinan dikarenakan banyak IKM yang masih belum 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

2) Solusi 

a) Melakukan upaya pengembangan produk-produk IKM sehingga dapat 

meningkatkan daya saing di pasaran.  

b) Melakukan pembinaan dan pelatihan mengenai manajemen usaha kecil dan 

menengah. 

c) Memfasilitasi akses pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

terhadap pelayanan perbankan. 

d) Perlu adanya sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada IKM/UKM 

tentang pentingnya memiliki legalitas, dan melakukan koordinasi dengan 

pihak perpajakan dalam pelayanan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

bagi IKM. 

 

 



 

3.3.3 KOPERASI 

1) Permasalahan 

a) Banyaknya koperasi/KUD yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang 

dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota; 

b) Masih banyak Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya; 

c) Akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan relatif 

rendah.  

2) Solusi 

a) Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi/KUD yang 

kondisinya sudah tidak sehat; 

b) Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun 

APBN; 

c) Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan 

perbankan.



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja 

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran 

dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. 

Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban 

dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi 

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan 

dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.  

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data 

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga 

melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target 

akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 adalah sangat baik, dari 7 indikator 5 

indikator memenuhi kriteria sangat tinggi, 1 indikator memenuhi kriteria tinggi dan 1 

indikator masuk kategori rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU 

yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk memastikan 

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup 

perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan 

strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2017, yang 

mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. 

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis ke depan. 

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, Persoalan-

persoalan mengenai pengembangan IKM belum dapat dijawab dengan baik. Tantangan-

tantangan ini terutama nampak dalam peningkatan nilai produksi yang masih rendah. 

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kab. Ciamis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu 

Kabupaten dan kementerian Badan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Tanpa koordinasi 

dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan 



 

penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator 

kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja 

pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja 

ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun 

yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi 

tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan 

upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem 

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan 

layanan publik yang semakin baik. 

 

    

Ciamis,     Januari 2018 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Perdagangan Kab. Ciamis 

 

-ttd- 

 

Drs. YUSUF SA., MM 

NIP: 19600108 198103 1 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


