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KATA PENGANTAR 

 
 
Pertama –tama  kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa , atas rahmat  

dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lumajang dapat diterbitkan. 

 

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat 

dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (RENJA) 

merupakan Program tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang sesuai 

dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang 

disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, 

peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai 

pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang di tetapkan.  

 

Dengan disusunnya RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2019 

ini maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mempunyai acuan umum tentang 

arah pembangunan tahun 2019. Arah ini tentu saja mengedepankan skala prioritas setiap 

kegiatan dan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang lebih Kongkrit. 

 

Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan 

yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasi diri dalam 

setiap kegiatan. Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran dan sekaligus 

sebagai acuan rencana kerja tahun 2019 bagi kita semua. 

 
 

 KEPALA DINAS KOPERSAI DAN USAHA MIKRO 
KABUPATEN LUMAJANG 

 
 
 

Drs. ABDUL MAJID, MM. 
NIP. 19660420 199203 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dengan Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( SPPN ), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana 

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

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka 

menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten / Kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

 Sementara itu pararel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai 

dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga mewajibkan setiap OPD membuat 

dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra / 

Review Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Kebijakan Umum Anggaran ( 

KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang berfungsi 

sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh 

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaran Musrenbang Tahunan 

yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja. 

 Sesuai amanat tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah Pada Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019. Renja OPD merupakan dokumen  rencana 

pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang 

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan 

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019, 

akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas 
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Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan yang 

dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi 

yang dilaksanakan di daerah. 

 

B. LANDASAN HUKUM 

  Dasar  Hukum penyusunan Rencan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019, adalah : 

a. Undang – undang  Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 

dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965; 

b. Undang – undang  Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan negara; 

c. Undang – undang  Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  

Nasional; 

d. Undang – undang  Nomor 32  tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah ; 

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 

Pemerintah,Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

j. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

k. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencanan Pembangunan Daerah; 
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l. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat 

Daerah;   

m. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 

n. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lumajang; 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN  

 Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan 

pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 

2019. 

Sedangkan Tujuan :  

1. Acuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan 

Misi Pemerintah Kabupaten; 

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lumajang Tahun 2019. 

 

D. KEDUDUKAN 

 Pembentukan Dinas Koperasi dan UM ditetapkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dan ditetapkan Peraturan Bupati Lumajang 

Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. 

 

 Kedudukan Dinas Koperasi dan UM, merupakan Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bidang perkoperasian dan usaha mikro yang dipimpin 
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oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lumajang. 

 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang, mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembantuan. 

 

 Adapun fungsi Dinas Koperasi dan UM, adalah : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro ; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha 

mikro; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro ; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya . 

 

 Selanjutnya tugas pokok Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lumajang diuraikan kedalam 

masing-masing sub unit kerja, yaitu : 

 

1. Kepala Dinas, 

Kepala Dinas, mempunyai tugas :  

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang Koperasi dan Usaha Mikro. 

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas, mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas; 

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

2. Sekretaris 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, 
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keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua 

unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala 

Dinas. 

 

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan dinas yang akan ditetapkan sebagai 

pedoman kerja. 

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang – undangan; 

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai; 

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran; 

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; 

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan 

keamanan dan kebersihan dins; 

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

j. Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah; 

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang; 

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan; 

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; 

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Sekretaris membawahi : 

1. Kepala Sub Bagian Umum 

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan 

urusan umum dan memberikan layanan internal. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan kepegawaian; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan 

kegiatan dinas; 
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c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, 

Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, 

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain); 

d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

e. surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan; 

f. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana; 

g. Melakukan administrasi kepegawaian; 

h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris; 

i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan; 

j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – 

undangan; 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian  

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan urusan kepegawaian , perencanaan program dan pelaporan pada Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub.Bagian Kepegawaian sebagai 

pedoman kerja ; 

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro ; 

c. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan 

karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro; 
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e. Pelaksanaan pengajuan program, pembinaan dan pelaporan di lingkungan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro; 

f. Peningkatan SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ; 

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub.Bagian Kepegawaian ; 

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah–langkah dan tindakan- 

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris ; 

i. Pelaksanaan tugas–tugas lain sesuai bidang tugasnya yang di berikan oleh Sekretaris. 

 

c. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran; 

c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, 

petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 

d. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 

e. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah 

membayar; 

f. Melakukan urusan gaji pegawai; 

g. Melakukan administrasi keuangan; 

h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen anggaran; 

i. Melakukan penyusunan laporan keuangan ( Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca 

dan lain – lain ); 

j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan 

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris; 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
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3. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi 

Bidang Kelembagaan koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan 

mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kelembagaan koperasi dengan pengembangan 

organisasi, tata laksana, penyuluhan hukum, dan advokasi serta melaksanakan bimbingan 

kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi. 

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi 

: 

a. Perumusan dan penyusunan rencana program kerja Bidang Kelembagaan Koperasi 

sebagai pedoman kerja; 

b. Penghimpunan dan mensosialiasasikan peraturan perundang-undangan di bidang 

Kelembagaan Koperasi; 

c. Pengkoordinasiaan lintas program dalam rangka penyusunan bahan kebijakan izin 

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas, pemeriksaan dan 

pengawasan koperasi; 

d. Pelaksanaan verifikasi data koperasi yang akurat; 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi perangkat organisasi koperasi; 

f. Pengkoordinir pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 

g. Pemfasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan 

pembubaran koperasi; 

h. Pemrosesan pengajuan permohonan Akata Pendirian Koperasi, Penggabungan, 

perubahan anggaran dasar, dan Pembubaran Koperasi serta Pengesahannya; 

i. Penyusunan pedoman teknis tentang Kelembagaan Koperasi, pembentukan, 

penggabungan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Koperasi; 

j. Perumusan dan penyusunan kebijakan strategi pembinaan, bimbingan Organisasi, dan 

manajemen Kelembagaan Koperasi untuk terwujudnya Koperasi yang berkualitas; 

k. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang berkaitan 

dalam upaya pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi; 

l. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis perkoperasian dalam rangka 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Koperasi; 

m. Pelaksanaan pemeringkatan Koperasi; 
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n. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kelembagaan Koperasi; 

o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan keragaan bidang kelembagaan Koperasi; 

p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja bidang kelembagaan Koperasi; 

q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu di ambil 

kepada Kepala Dinas; 

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi : 

1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Organisasi dan Tata Laksana 

sebagai pedoman kerja; 

b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Perkoperasian, study banding 

/ magang dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perangkat 

organisasi koperasi; 

c. Melaksanakan koordinasi lintas program dalam rangka membuat konsep penyusunan 

bahan kebijakan tentang izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan 

kantor kas; 

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan organisasi & manajemen Koperasi; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam 

upaya pengembangan organisasi dan tata laksana; 

f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Organisasi dan Tata Laksana; 

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada kepala Bidang Kelembagaan Koperasi; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan 

Koperasi. 
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2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Penyuluhan dan 

Pengembangan Kelembagaan sebagai pedoman kerja; 

b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang – undangan dibidang 

perkoperasian; 

c. melaksanaan penyuluhan perkoperasian; 

d. menganalisa berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran 

dasar koperasi, pengajuan akte pendirian koperasi, penggabungan dan 

pembubaran koperasi serta rekomendasinya; 

e. memfasilitasi pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum dan tentang 

kedudukan hukum koperasi; 

f. menyusunan pedoman tentang kelembagaan koperasi, pendirian / pembentukan, 

penggabungan, peleburan  dan pembubaran koperasi serta pengesahanya; 

g. menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi, koperasi 

dengan badan usaha lain, amalgamasi antar koperasi dan merger Koperasi; 

h. mendampingi dalam rangka penyuluhan,  pengembangan kelembagaan koperasi, 

dan pengajuan akte pendirian ke notaris pembuat akte koperasi (NPAK); 

i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor / instansi, dan 

lembaga terkait dalam upaya penyuluhan dan pengembangan kelembagaan 

koperasi; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program seksi Penyuluhan dan 

pengembangan kelembagaan; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada kepala Bidang Kelembagaan Koperasi; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan 

Koperasi. 

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pengendalian dan Pengawasan 

sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan 

pengawasan koperasi; 
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c. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi terhadap 

kepatuhan perundangan, serta penerapan sanksi; 

d. melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian 

dan pengawasan kelembagaan koperasi; 

e. melaksanakan pendampingan dalam rangka pengendalian dan pengawasan 

Koperasi; 

f. melakukan koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang berkaitan dalam 

upaya pengendalian dan pengawasan Koperasi; 

g. melaksanakan pemeringkatan koperasi; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi program terhadap kegiatan pengendalian dan 

pengawasan koperasi; 

i.     melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pengendalian dan 

Pengawasan; 

j.     memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada kepala Bidang Kelembagaan Koperasi; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan 

Koperasi. 

 

4. Kepala Bidang Usaha Koperasi  

Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan 

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, 

pemberdayaan administrasi usaha, dan fasilitasi permodalan serta kegiatan usaha simpan 

pinjam oleh koperasi. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Koperasi mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Usaha Koperasi sebagai pedoman 

kerja; 

b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kerjasama usaha antar koperasi dan badan 

usaha lainnya (kemitraan usaha, akses permodalan usaha dan simpan pinjam koperasi); 

c. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemasaran, akses permodalan dan akses pasar bagi 

koperasi; 

d. penyusunan kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam ; 
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e. pengkoordinir pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / usaha simpan 

pinjam koperasi dan penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi ; 

f. pengkoordinir penyediaan data keragaan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam, 

koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah / unit simpan pinjam dan pembiayaan 

Syariah; 

g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan keuangan koperasi; 

h. pengkoordinir perluasan akses pembiayaan bagi koperasi; 

i. pelaksanakan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian 

kesehatan koperasi; 

j. pelaksanakan bimbingan teknis akuntansi usaha koperasi;  

k. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi serta bimbingan 

perpajakan koperasi; 

l. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha dan keuangan 

koperasi; 

m. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi dan perkuatan permodalan 

usaha serta pengendalian kegiatan simpan pinjam oleh koperasi; 

n. pelaksanaan pemantauan, analisa dan evaluasi kegiatan usaha koperasi; 

o. penyusunan pedoman teknis pemberian fasilitasi perkuatan permodalan, pengendalian 

usaha koperasi dan kelayakan usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan 

kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi; 

p. pengkoordinasian dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait 

dalam upaya pengembangan usaha koperasi dan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi; 

q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi dan fasilitasi 

perkuatan permodalan; 

r. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang Usaha Koperasi; 

s. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil 

kepada Kepala Dinas; 

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Bidang Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Koperasi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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Kepala Bidang Usaha Koperasi, membawahi : 

1. Seksi Pengembangan usaha, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha sebagai 

pedoman kerja; 

b. menyusun program pembinaan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil; 

c. melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi yang bergerak di 

sektor riil; 

d. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dan pengembangan usaha koperasi di sektor 

riil; 

e. pendampingan dalam rangka pengembangan Koperasi yang bergerak di sektor riil; 

f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor / instansi dan 

lembaga terkait dalam rangka pengembangan usaha koperasi sektor riil; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi di sektor riil; 

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pengembangan Usaha; 

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi; dan 

j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Koperasi. 

 

2. Seksi Pemberdayaan Administrasi Usaha, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Administrasi 

Usaha sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun pedoman teknis administrasi usaha dan laporan keuangan koperasi serta 

pemisahan laporan keuangan usaha simpan pinjam; 

c. merencanakan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi 

usaha dan laporan keuangan koperasi serta perpajakan koperasi; 

d. melakukan pendampingan dalam rangka bimbingan administrasi, keuangan dan 

system pengendalian intern usaha koperasi; 

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha koperasi 

sektor riil; 

f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan 

lembaga terkait dalam rangka Pemberdayaan Administrasi  Usaha Koperasi; 
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g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan administrasi 

usaha koperasi; 

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pemberdayaan Administrasi 

usaha; 

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi; dan 

j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Koperasi. 

3. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan 

Pinjam sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun pedoman teknis dalam rangka pemberian fasilitasi perkuatan permodalan 

dan pengendalian usaha simpan pinjam koperrasi serta kelayakan usaha pembukaan 

kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi; 

c. melaksanakan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat 

melalui bimbingan teknis bagi koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi; 

d. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi penguatan permodalan, bantuan kredit 

dana pemerintah, kredit perbankan dan modal penyertaan serta kemitraan program 

lembaga perbankan dan non perbankan dengan lembaga koperasi simpan pinjam / 

usaha simpan pinjam koperasi dan Pembiayaan syariah; 

e. menerbitkan ijin usaha simpan pinjam oleh koperasi; 

f. melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam 

koperasi dan menerbitkan sertifikat tingkat kesehatan; 

g. melaksanakan fasilitasi penjaminan kredit, pengembangan jasa asuransi dan 

perhitungan / anjak piutang dan sekuritasi asset koperasi serta pengembangan 

kerjasama antar koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi dan 

pembiayaan syariah; 

h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor / instansi dan 

lembaga terkait dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perkuatan permodalan dan 

usaha simpan pinjam koperasi serta pembiayaan syariah; 



            RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

            KABUPATEN LUMAJANG 2019 

 

15 

 

j. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Fasilitasi Permodalan dan 

Simpan Pinjam; 

k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Koperasi. 

 

5. Kepala Bidang Usaha Mikro  

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan 

kegiatan pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen Usaha Mikro. 

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Usaha Mikro sebagai pedoman 

kerja; 

b. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro; 

c. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dalam 

dan luar negeri; 

d. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; 

e. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha 

menjadi usaha kecil; 

f. penyusunan pedoman dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; 

g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan 

usaha mikro; 

h. pelaksanaan pembinaan dalam pengembangan usaha kerjasama antara usaha mikro 

dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar; 

i. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan 

manajemen usaha mikro; 

j. pelaksanaan pembinaan penumbuhan wirausaha baru; 

k. pengkoordinasian dengan lintas bidang dan lintas sektor/instansi dan lembaga terkait 

dalam upaya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil ; 

l. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan terhadap 

kegiatan pembinaan usaha mikro; 
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m. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Usaha Mikro; 

n. pemberiaan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil 

kepada Kepala Dinas; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Mikro yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 

Kepala Bidang Usaha Mikro, membawahi : 

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai 

pedoman kerja; 

b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemberdayaan usaha 

mikro; 

c. memberdayakan dan melindungi pengembangan usaha mikro; 

d. merencanakan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan usaha mikro; 

e. melakukan bimbingan dan pendampingan pemberdayaan usaha mikro; 

f.  melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga 

terkait dalam upaya pemberdayaan usaha mikro; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan pemberdayaan 

usaha mikro; 

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; 

i.  memberiakan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro; 

j.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro. 

2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro sebagai 

pedoman kerja; 

b. merancang akses pasar produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dalam dan 

luar negeri; 
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c. melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha 

menjadi usaha kecil; 

d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan 

bimbingan teknis pengembangan usaha mikro; 

e. melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha mikro; 

f. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga 

terkait dalam upaya pengembangan usaha mikro; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap kegiatan pembinaan 

pengembangan usaha mikro; 

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro; 

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro; 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro. 

3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan Usaha 

Mikro sebagai pedoman kerja; 

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan; 

c. pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan; 

d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan  dalam rangka pengembangan 

wirausahaan baru; 

e. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor/instansi dan lembaga 

terkait dalam upaya pengembangan kewirausahaan usaha mikro; 

f. melaksanakan monitoring dari evaluasi kegiatan pembinaan pengembangan 

kewirausahaan usaha mikro; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan 

Usaha Mikro; 

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Usaha Mikro; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro. 
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E. PERMASALAHAN 

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,  tentang Sistem Perencanaan 

Pembanganan Nasional ( SPPN ), telah mengubah pola Perencanaan yang ada, dimana 

Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk 

perencanaan yang disusun merupakan hasil dan proses perencanaan yang telah memadukan 

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang 

disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. 

 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung 

aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses 

perencanaan. Kecilnya realisasi dana usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran 

pernyataan diatas. 

 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis aparatur 

pelaksana perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat 

dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan - kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan. 

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelaksana 

dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang membantu Bupati 

Lumajang dalam pemberdayaan Koperasi dan  Usaha Mikro, sehingga semakin profesional 

dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan 

dalam mewujudkan good governance. 

 

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di 

Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya 

peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi: 

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas-tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang; 
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2. Adanya penyelenggaraan mekanisme pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang 

bersifat partisipatif; 

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan 

anggaran; 

4. Meningkatnya efektifitas produk - produk pengembangan dan penelitian berupa hasil 

kajian, yeng dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 

 

Namun peningkatan kualitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut belum 

diikuti oleh peningkatan kualitas aparatur. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam peningkatan kualitas pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan Sumber Daya Manasia yang masih terbatas; 

2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan Informasi; 

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

perencanaan pembangunan; 

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro yang dikaitkan dengan dokumen - dokumen perencanaan; 
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BAB II 
RENCANA STRATEGIS 

A. VISI 

Sejalan dengan komitmen Otonomi Daerah serta upaya pemberdayaan dari seluruh 

masyarakat maka Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai 

berikut : 

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN 

BERMARTABAT “ 

Makna Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang terkandung dalam filosofi 

visi tersebut adalah : 

1. Masyarakat Lumajang yang Makmur adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang 

yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. 

Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk 

meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan 

pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai. 

2. Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten 

Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi 

lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. 

Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam 

kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas 

daerah. 

3. Lumajang yang Bermartabat adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang 

masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya 

baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep 

moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin 

dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan 

pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan 

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain. 
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B. MISI 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi 

segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang 

diberikan. 

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang telah ditetapkan dalam RPJMD 

Kabupaten Lumajang dalam Misi 2, yaitu sebagai berikut : 

“ Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada Pertanian, Usaha 

Mikro, dan Pariwisata “. 

 

C. TUJUAN 

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi, perlu ditetapkan tujuan pelaksanaan program 

dan kegiatan ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Tujuan 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini ditetapkan untuk 

memberikan arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro secara umum. 

Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan 

keterkaitan terhadap Misi serta kebijakan dan program yang telah ditetapkan. 

Untuk melaksanakan Misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang 

untuk 5 ( lima ) tahun ke depan menetapkan tujuan, yaitu : “ Meningkatnya Kualitas Koperasi 

dan Usaha Mikro ”. 

 

Peningkatan kualitas Koperasi ( Koperasi Aktif dan Koperasi yang sehat serta cukup 

sehat ) serta pertumbuhan Usaha Mikro ( Pertumbuhan Usaha Mikro, Usaha Mikro yang 

meningkat menjadi Usaha Kecil) adalah merupakan indikator utama dalam upaya mencapai 

terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing. 
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Tantangan terberat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ke 

depan adalah menciptakan kemampuan untuk meningkatkan jumlah Koperasi yang aktif dan 

melaksanakan RAT serta jumlah Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri. 

Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat diukur 

dengan menggunakan tolok ukur meningkatnya jumlah Koperasi yang aktif dan melaksanakan 

RAT serta Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri yang mempunyai daya saing. 

 

D. SASARAN 

Sasaran (object) program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lumajang adalah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, 

biasanya 1 (satu) tahun. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah 

ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator sasaran sebagai alat untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian sasaran, indikator sasaran, formula dan target kinerja sasaran tahun 

2019 - 2023. 

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan 2 

(dua ) sasaran, yaitu meningkatnya Kualitas Koperasi dan meningkatnya  Kuantitas dan 

Kualitas Usaha Mikro. 

Koperasi dan Usaha Mikro adalah merupakan sektor yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Upaya untuk memberdayakan dan melindungi 

kesinambungan usaha mereka, harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Beberapa hal 

yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan Usaha 

Mikro, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi 

serta memberikan kemudahan akses permodalan. 

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur dengan indikator : 

1. Persentase koperasi yang aktif. 

2. Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat. 

3. Persentase pertumbuhan Usaha Mikro. 

4. Persentase peningkatan Usaha Mikro ke Usaha Kecil. 
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BAB III 

RENCANA KERJA 

A. PROGRAM UTAMA 

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lumajang agar pelaksanaannya mampu untuk mencapai sasaran adalah melalui 

kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini. 

Program Utama dan Kegiatan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

No PROGRAM KEGIATAN 

1. Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

2. Program Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

3. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja Dan Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan 
Prognosis Realisasi Anggaran 

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

4. Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

1. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi 
Berprestasi 

3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Koperasi 
4. Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan 

Koperasi 
5. Program Pengembangan 

Dan Peningkatan 
Pendukung Usaha 
Koperasi 

1. Fasilitasi, pembinaan Akses Permodalan dan Simpan 
Pinjam Koperasi 

2. Fasilitasi, pembinaan dan Pengembangan Usaha 
Koperasi 

3. Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan 
Administrasi Usaha Koperasi 

6. Program Penciptaan, 
Peningkatan, 
Pengembangan Usaha 
Mikro 

1. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro 
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 
3. Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan 
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7. Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

1.  Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi 
Tenaga Kerja dan Masyarakat 

2. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat 
 

 

B. SASARAN dan INDIKATOR KINERJA 

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019 dapat kami jabarkan sebagai berikut : 

Sasaran dan Indikator Kinerja 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Kabupaten Lumajang Tahun 2019 

 

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
KINERJA 

1. Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1. Terlaksananya Pelayanan 
Administrasi dan Operasional 
Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan Pelayanan 
Administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran 

100% 

2. Program 
Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Aparatur 

1. Terpenuhinya  kebutuhan 
Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Kantor  

2. Terlaksananya Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana Prasarana 
Aparatur 

 

Persentase  
pemenuhan 
kebutuhan sarana 
dan prasaran 
aparatur 

80% 

3. Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

1. Terlaksananya Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / 
LAKIP 

2. Terlaksananya Penyusunan 
Laporan Keuangan Semesteran 
dan Prognosis Realisasi 
Anggaran 

3. Terlaksananya Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 

4. Terlaksananya Penyusunan 
Laporan Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Persentase 
pemenuhan 
terhadap capaian 
kinerja dan 
keuangan 

100% 
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4. Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Kelembagaan 
koperasi 

 

1. Terlaksananya Peningkatan 
Kapasitas Kopersi Usaha Kecil 
dan Menengah 

 
 

2. Terlaksananya Pembinaan, 
Pengawasan dan Penghargaan 
Koperasi Berprestasi 

 
  
3. Terlaksananya Pembinaan dan 

Bimbingan Teknis Koperasi 
 
 
4. Terlaksananya Fasilitasi 

Pemberdayaan Kelembagaan 
Masyarakat 

 
Jumlah Peserta yang 
mengikuti kegiatan 
PK2UKM 
 
 
Jumlah Anggota 
Koperasi yang dibina 
dan mendapatkan 
prestasi 
 
Jumlah Peserta Bimtek 
Perkoperasian bagi 
Pengurus Koperasi 
 
Jumlah Anggota 
Koperasi yang Terbina 

200 peserta 
(5kgt) 

 

 

200 anggota 
(4kgt) 

 

400 pengurus 
(6kgt) 

 

200 
siswa,mahasisw
a,masyarakat 
(4kgt) 

5. Program 
Pengembangan 
dan 
Peningkatan 
Pendukung 
Usaha Koperasi 

1.     Terlaksananya Fasilitasi, 
Pembinaan Akses Permodalan 
dan Simpan Pinjam 

 
 
 
 
2.    Terlaksananya Fasilitasi, 

Pembinaan dan Pengembangan 
Usaha Koperasi 

 
 
3.    Terlaksananya Fasilitasi, 

Pembinaan dan Pemberdayaan 
Administrasi Usaha Koperasi 

 

Jumlah Pengurus 
Koperasi yang 
Mengikuti Pembinaan 
Akses Permodalan dan 
Simpan Pinjam 
Koperasi 
 
Jumlah Pameran 
produk Koperasi dan 
Usaha Mikro yang 
diikuti 
 
Jumlah Pengurus 
Koperasi yang 
Mengikuti Pembinaan 
dan pemberdayaan 
adm usaha koperasi 

150 KSP/USP 
Kop dan 130 
peserta (3kgt) 

 

 

3 kegiatan 

 

 

70 pengurus 
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6. Program 
Penciptaan, 
Peningkatan, 
pengembangan 
Usaha Mikro 
Lembaga 
Ekonomi 
Pedesaan 

1. Terselenggaranya Fasilitasi 
Pemberdayaan Usaha Mikro 

 

 

 

2. Terselenggaranya Fasilitasi 
Pengembangan Usaha Mikro 

 

 

 

3. Terselenggaranya Fasilitasi 
Peningkatan Kewirausahaan 

 

Jumlah Usaha Mikro 
yang sudah 
diberdayakan 
usahanya 

 
Jumlah Peserta yang 
mengikuti fasilitasi 
pengembangan usaha 
mikro 
 
Jumlah Pelaku Usaha 
yang mengikuti 
pelatihan 

200 UM (4kgt) 

 

 

220 UM (2kgt) 

 

 

150 UM (2kgt) 

7. Program 
Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial 

1. Terselenggaranya Pembinaan dan 
Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi 
Tenaga Kerja dan Masyarakat 

 
2. Terselenggaranya Fasilitasi 

Promosi Bagi Usaha Mandiri 
Masyarakat 

 

Jumlah peserta yang 

mengikuti pembinaan 
dan pelatihan 
 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Mengikuti 
Fasilitasi promosi UKM 
melalui media online 

220 peserta 
(4kgt) 
 
 
100 UKM 
(2kgt) 

 

 

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN 

 
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 telah 

ditetapkan, sebesar Rp 5.283.738.459,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp 

3.004.450.500,- dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2.279.287.959,- , adapun untuk 

perincian.kegiatan.sebagaimana.lampiran.Renja.2019. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang kami 

susun, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman jajaran staf Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program Kegiatan tahun 2019, sehingga 

diharapkan akan dapat mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan 

Tahun 2019. 

Selanjutnya guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Tahun 2019, sangat kami harapkan kritik dan saran perbaikan baik isi maupun 

lainnya. 

Dengan segala kemampuan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 

amanah, dengan berdoa semoga Allah SWT memberikan bimbingan kearah keberhasilan 

Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAMPIRAN
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             RENCANA KERJA TAHUN 2019 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LUMAJANG 

             S 

A 

S 

A 

R 

A 

N 

        PROGRAM KEGIATAN         

KET. 

N

O 
URAIAN INDIKATOR 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

PROGRAM INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA 

S
A

T
U

A
N

 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

Anggaran 

(Rp) 

                          

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Koperasi 

1 
Persentase 
koperasi 
aktif 

72,02% 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELEMBAGAA

N KOPERASI 

Persentase 
Koperasi yang 
Memiliki 
Tatanan 
Kelembagaan 

Baik 

Pembinaan, 
Pengawasan dan 
Penghargaan Koperasi 
Berprestasi 

Jumlah anggota 
Koperasi yang dibina 
dan mendapatkan 
prestasi 

Kegiatan 92,07% 110.290.000 200 
anggota 
Kop. (4 
kgt) 

    

      

    Pembinaan dan 
Bimbingan Teknia 
Koperasi 

Jumlah peserta bimtek 
Pekoperasian bangi 
Pengurus Koperasi 

Kegiatan 85,00% 110.165.000 400 
Pengurus 
Kop. (6 
kgt) 

    

 
  

 

    Penyuluhan dan 
Pengembangan 

Kelembagaan 
Koperasi 

Jumlah anggota 
Koperasi yang terbina 

Kegiatan 92,07% 60.450.000 200 siswa, 
mahasisw

a,masyara
kat (4 kgt) 

       147     Peningkatan 
Kapasitas Koperasi 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Jumlah peserta yang 
mengikuti kegiatan 
PK2UKM 

Kegiatan 92,07% 470.000.000 200 
peserta (5 
kgt) 

    

2 
Persentase 
koperasi 

sehat 

5,70% 

PENGEMBANG

AN DAN 

PENINGKATAN 

PENDUKUNG 

USAHA 

KOPERASI 

Persentase 
Koperasi yang 
Memiliki 
Klasifikasi 
Sehat dan 
Cukup Sehat 

Fasilitasi, Pembinaan 
Akses Permodalan 
dan Simpan Pinjam 
Koperasi 

Jumlah Pengurus 
Koperasi yang 
mengikuti Pembinaan 
Akases Permodalan 
dan Simpan Pinjam 
Koperasi 

Kegiatan 92,07% 151.990.000 150 
KSP/USP 
Kop dan 
130 
peserta (3 
kgt) 
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3 
Persentase 
koperasi 
cukup sehat 

94,30% 

    Fasilitasi, Pembinaan 
dan Pengembangan 
Usaha Koperasi 

Jumlah Pameran 
Produk Koperasi dan 
Usaha Mikro yang 
diikuti 

Kegiatan 92,07% 276.338.000 3 kegiatan 
(pameran 
nasional 
dan 
regional) 

              Fasilitasi, Pembinaan 
dan Pemberdayaan 
Administrasi Usaha 
Koperasi 

Jumlah Pengurus 
Koperasi yang 
mengikuti Pembinaan 
dan Pemberdayaan 
Administrasi Koperasi 

Kegiatan 92,07% 48.720.000 70 
pengurus 
KSP/USP 
kop 

                          

2 Meningkatnya 
Kuantitas dan 
Kualitas 

Usaha Mikro 

4 Persentase 
Pertumbuha
n Usaha 

Mikro 

0,79% PENCIPTAAN, 

PENINGKATAN 

DAN 

PENGEMBANG

AN USAHA 

MIKRO 

Persentase 
usaha Mikro 
yang Kompetitif 

Fasilitasi 
Pemberdayaan Usaha 
Mikro 

Jumlah Usaha Mikro 
yang diberdayakan 
usahanya 

Kegiatan 90% 274.220.000 200 UM 
(4 kgt) 

    5 Persentase 
Peningkatan 

Usaha 
Mikro ke 
Usaha Kecil 

9,33% 

    

Fasilitasi 
Pengembangan Usaha 

Mikro 

Jumlah Peserta yang 
mengikuti Fasilitasi 

Pengembangan Usaha 
Mikro 

Kegiatan 80% 96.127.250 220 UM 
(2 kgt) 

          

    

Fasilitasi Peningkatan 
Kewirausahaan 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang mengikuiti 
pelatihan 

Kegiatan 95% 61.775.000 150 UM 
(2 kgt) 

          PEMBINAAN 

LINGKUNGAN 

SOSIAL 

Persentase 

usaha Mikro 
yang Kompetitif 

Pembinaan dan 

Pelatihan 
Keterampilan Kerja 
bagi Tenaga Kerja 
dan Masyarakat 

Jumlah perserta yang 

mengikuti pembinaan 
dan pelatihan 

Kegiatan 100% 134.840.000 220 

peserta (4 
kgt) 

              Fasilitasi Promosi 
bagi Usaha Mandiri 
Masyarakat 

Jumlah pelaku usaha 
yang mengikuti 
fasilitasi promosi 
melalui media online 

Kegiatan 100% 65.160.000 100 UKM 
(2 kgt) 

                          

                          

          

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Administrasi 
dan Operasional 
Perkantoran 

Pelayanan Aministrasi 
dan Operasional 
Perkantoran 

Jumlah pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional kantor 

Kegiatan 100% 749.455.000   
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PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR 

Persentase  
pemenuhan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasaran 
aparatur 

Pembangunan/pengad
aan dan Rehabilitasi 
Sarana Prasarana 
Aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang tersedia  

Kegiatan 100% 200.152.750   

          

    

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana 
Prasarana Aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana yang 
terpelihara  

Kegiatan 100% 183.267.500   

          PENINGKATAN 

PENGEMBANG

AN SISTEM 

PELAPORAN 

CAPAIAN 

KINERJA DAN 

KEUANGAN 

Persentase 
pemenuhan 
terhadap 
capaian kinerja 

dan keuangan 

Penyusunan Laporan 
capaian Kinerja dan 
Ikhtisar realisasi 
Kinerja OPD / LAKIP 

Jumlah buku 
Laporan/dokumen 
LKJ/SAKIP yang 
Tersusun  

Dok 100% 2.500.000   

          

    

Penyusunan Laporan 
Keuangan Semesteran 
dan Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah buku laporan / 
dokumen keuangan 
semesteran dan LRA 
yang tersusun 

Dok 100% 2.500.000   

          

    

Penyusunan laporan 
keuangan  Akhir 
Tahun 

Jumlah buku laporan / 
dokumen keuangan 
akhir tahun / Calk 
yang tersusun 

Dok 100% 2.500.000   

          

    

Penyusunan Laporan 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Jumlah buku 
laporan/dokumen 
IKM yang tersusun 

Dok 100% 4.000.000   

        

 

 

        
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

 

        
KABUPATEN LUMAJANG 

 

             

             

         

 
 

   

             

        
Drs. ABDUL MAJID, MM. 

 

        
NIP.  19660420 199203 1 008 
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