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TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN 

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan 

koperasi dalam perekonomian 

Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro, kecil dan 

koperasi 

Meningkatkan pertumbuhan sektor industri 

dan perdagangan 

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri 

pengolahan 

Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 

 

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 
TUGAS : 
Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 
 
FUNGSI :  
- Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
- Penetapan rencana kerja dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
- Pelaksanaan kebijakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
- Pengelolaan pelayanan administrasi kesekretariatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
 - Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
 - Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas 
- Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 



SASARAN 

STRATEGIS 

(KINERJA 

UTAMA) 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
SATUAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

UNIT KERJA 

PENANGGUNG JAWAB 

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas usaha 

mikro 

Persentase pertumbuhan 

jumlah usaha mikro 

persen (Jumlah usaha mikro tahun n - Jumlah usaha mikro tahun n-

1) / Jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100 % 

Data UMKM Dinas 

Koperasi dan UMP 

Bidang Usaha Mikro 

dan IKM 

Persentase usaha mikro 

yang omzetnya 

meningkat menjadi 

usaha kecil 

persen Usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil jika omzetnya 

melampaui Rp. 300.000.000,00 per tahun 

(Jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat melampaui 

Rp. 300.000.000,00 per tahun / Jumlah usaha mikro x 100 % 

Data UMKM Dinas 

Koperasi dan UMP 

Bidang Usaha Mikro 

dan IKM 

Meningkatnya 

kualitas koperasi 

Presentase koperasi 

berkualitas 

persen Kriteria koperasi berkualitas meliputi aspek kelembagaan, 

keuangan, usaha serta manfaat bagi anggota dan masyarakat 

Jumlah koperasi berkualitas / Jumlah koperasi aktif x 100 % 

Data Keragaan dan 

Pemeringkatan 

Koperasi Dinas 

Koperasi dan UMP 

Bidang Koperasi 

Meningkatnya 

nilai tambah 

produk IKM 

Presentase pertumbuhan 

nilai produksi IKM 

persen (Nilai produksi IKM tahun n - Nilai produksi IKM tahun n-1) / 

Nilai produksi IKM tahun n-1 x 100 % 

Direktori IKM Dinas 

Koperasi dan UMP 

Bidang Usaha Mikro 

dan IKM 

Meningkatnya 

produktivitas 

sektor 

perdagangan 

Persentase pertumbuhan 

volume perdagangan 

dalam daerah 

persen (volume perdagangan dalam daerah tahun n - volume 

perdagangan dalam daerah tahun n-1) / volume 

perdagangan dalam daerah tahun n-1 x 100 % 

Data survey Volume 

Perdagangan Dinas 

Koperasi dan UMP 

Bidang Perdagangan 

Persentase pertumbuhan 

nilai realisasi ekspor 

persen (nilai realisasi ekspor tahun n - nilai realisasi ekspor tahun n-

1) / nilai realisasi ekspor tahun n-1 x 100 % 

Data Ekspor Dinas 

Koperasi dan UMP 

Bidang Perdagangan 

 



 


