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 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud 

pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan 

legitimate, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 

2015 ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja di bidang koperasi dan UKM. 

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah kota Denpasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban 

pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna 

menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun 

setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh 

gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar. 

 

 Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan 

diwujudkan oleh para pejabat pada setiap tahunnya. Realisasi dan perjanjian kinerja 

inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses 

penyusunan LAKIP. Dengan demikian diharapkan LAKIP tahun 2015 ini lebih 

menggambarkan adannya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Akhir kata kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi 

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan 

datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kota 

Denpasar. 
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IKHTIAR EKSEKUTIF 

 

 Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate 

sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari 

Korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 Dengan dilandasi pemikiran tersebut laporan akuntabilitas Dinas Koperasi 

Usaha, Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun. Laporan ini menyajikan capaian 

kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2015 yang 

merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi, laporan ini juga 

merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam 

rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. 

 LAKIP Dinas Koperasi  Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun ini 

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pembinaan 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Keberhasilan di bidang pembinaan 

koperasi, Usaha kecil dan menengah tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah semata, tetapi juga menggambarkan 

keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan lembaga – lembaga 

kemasyarakatan yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum. 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi 

kerakyatan melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM merupakan 

tujuan utama dari Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Denpasar. 

Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain    adalah :   

 

1) Peningkatan kinerja pelayanan publik terutama di bidang pemberian perijinan dan 

rekomendasi serta konsultasi mengenai perkoperasian dan UKM. Muara dari 

perbaikan pada aparatur Negara adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan 

kepada masyarakat. Sangat disadari, peningkatan kinerja pelayanan ini masih 



sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah menggambarkan adanya upaya 

nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2) Terbinanya koperasi dan UKM kota Denpasar baik melalui pembinaan langsung 

maupun malalui Diklat yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas koperasi 

dan UKM yang nantinya diharapkan dapat bersaing dalam pasar global. 

3) Tersusunya profil koperasi di kota Denpasar yang diharapkan nantinya dapat 

membantu dalam melakukan pembinaan – pembinaan serta informasi mengenai 

perkoperasian di kota Denpasar. 

 

 Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan 

dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Ini terlihat pada indikator kinerja  

yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan 

yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Walaupun sudah lebih 

baik dari tahun sebelumnya, tetapi organisasi belum sepenuhnya mampu secara 

tegas mendifinisikan indicator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam tahun mendatang 

tentunya akan lebih disempurnakan lagi perumusan indicator keberhasilan yang 

menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.  

 

 Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah juga mencatat adanya beberapa ketidak berhasilan mencapai 

tujuan yang diharapkan. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap koperasi dan 

UKM menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi 

seluruh jajaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar 

dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja 

yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak 

yang  berkepentingan dengan organisasi. 

  



BAB I 

PENDAHLUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan 

melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada 

pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong 

berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi 

pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas 

SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran 

produksi). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang 

signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta 

pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam 

menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

Ciri-ciri Organisasi Koperasi secara sosial-ekonomi membentuk struktur 

organisasi koperasi yag unik dan menggambarkan suatu sistem sosial ekonomi 

yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi dan pasar sedemikian rupa dan 

membentuk sistem koperasi. Sesuai dengan UU Perkoperasian No. 25  Tahun 

1992, ciri-ciri Koperasi Indonesia secara umum adalah keanggotaan bersifat 

sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian 

sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing 

anggota. 

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggung jawaban yang tepat, jelas secara umum dituangkan dalam apan 

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Denpasar memiliki tugas 

dan fungsi merumuskan kebijakan teknis  Sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi 



dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kota Denpasar Tahun 2015 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja 

yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) kota Denpasar Tahun 2010 – 

2015 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota 

Denpasar Tahun 2010 – 2015. 

 

I.2  Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar  Tahun 2015 didasarkan 

atas perundang-undangan yang berlaku yaitu : 

 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota 

Denpasar. 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diganti dengan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara. 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan   

Pembangunan Nasional. 

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 

 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama 



8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 

Tahun 2014  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar 

 

I.3  Isu Strategis 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian terpenting yang 

mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar masyarakat 

Indonesia dan masyarakat Denpasar pada khususnya. Ini mengingat besarnya 

potensi yang dimiliki Koperasi, usaha kecil dan menegah yang ditunjukan oleh 

keberadaannya sekitar 11.905 UKM dan koperasi 1.090 unit sampai dengan 

tahun 2015, dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir seluruh lapangan 

usaha serta tersebar di 4 kecamatan. Oleh karena itu pemberdayaan koperasi , 

usaha kecil dan menegah menjadi sangat strategis untuk mendukung 

peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin luas 

dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. 

Hal ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan yang harus 

ditangani secara berkelanjutan. Disisi lain penyelenggaraan tata pemerintah 

yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan rensponsibilitas dan 

sensitivitas terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

serta cita-cita berbangsa dan bernegara.   

Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Denpasar pada 

hakekatnya merupakan upaya merumuskan program, kebijakan dan 

memberikan pelayanan perijinan perkoperasian serta pembinaan pembinaan 

kepada koperasi dan UKM di kota Denpasar. Walaupun pemberdayaan koperasi 

dan UKM sudah menunjukan kemajuan, masih terdapat permasalahan yang 

dihadapi oleh koperasi dan UKM khususnya di Kota Denpasar. Secara umum 

Koperasi dan UKM di Kota Denpasar masih menghadapi rendahnya kualitas 

sumber daya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa 

kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta 



informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada produktivitas dan 

pengelolaan manajemen. Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum 

cukup merata pada seluruh UMKM kerana terbatasnya jumlah dan kualitas dari 

lembaga pengembangan bisnis demikian pula dengan keterbatasan akses modal 

dan informasi pasar. 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat menyadari pentingnya 

pembangunan di bidang ekonomi melalui ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. 

Dengan pemikiran tersebut kedepan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 

kearah yang lebih baik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota 

Denpasar memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat melalui 

pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi langkah-langkah 

dan upaya sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi. 

2. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UKM 

3. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UKM 

4. Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM 

 

Koperasi dan UKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan 

kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Bali khususnya masyarakat di 

Kota Denpasar. Ini mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh 

keberadaannya sejumlah 11.605 UKM pada tahun 2015 dengan kegiatan usaha 

mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh Kecamatan di 

Kota Denpasar. Oleh Karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin 

strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan 

kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. 

Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas 

yang rendah seperti sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. 

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya 

seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya 

penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini 

akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan 

manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan 



dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi. Untuk menentukan 

strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.  

 

B.1 Lingkungan Internal 

B.1.1 Kekuatan (Strenghts) 

a. Struktur Organisasi yang lengkap; 

b. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai 

landasan kegiatan organisasi; 

c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk menegakkan 

birokrasi yang efisien dan efektif  serta akuntabel; 

d. Dukungan politik dari masyarakat, pemerintah daerah dan 

legislatif; 

e. Perkembangan Koperasi di Kota Denpasar. 

B.1.2 Kelemahan ( Weaknesses ) 

a. Kualiatas SDM yang belum merata dan memadai; 

b. Semangat kerja dan disiplin beberapa staf masih rendah; 

c. Dana Operasional relatif terbatas; 

d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

B.2 Lingkungan Eksternal 

B.2.1 Peluang (Opportunities) 

a. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai 

perimbangan keuangan yang lebih adil akan meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan 

KUMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah; 

b. Perubahan struktur perekonomian daerah dari sektor 

pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang 

bagi KUMKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, 

kerajinan industri, dan industri-industri lainnya dimana KUMKM 

dapat berfungsi sebagai  sub kontraktor yang kuat dan efisien 

bagi usaha besar; 

c. Meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat akan arti penting KUMKM dalam perekonomian 



akan meningkatkan komitmen dan keberpihakan dalam 

prioritas pembangunan; 

d. Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi, dan makin 

terbukanya perekonomian dunia, serta makin pesatnya  

kerjasama ekonomi antar Negara terutama dalam konteks 

ASEAN dan APEC juga akan  menciptkan peluang baru bagi 

KUMKM; 

e. Kondisi aman dan kondusif. 

B.2.2 Ancaman /tantangan (Threats) 

a. Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif  

sehingga terjadi persaingan yang ketat di pasar dalam negeri 

dan internasional; 

b. Pemberdayaan KUMKM menghadapi kendala berupa 

rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang 

berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas 

serta daya saing KUMKM; 

c. Belum efektifnya mekanisme pasar yang berkeadilan; 

d. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk menstimulan 

pembangunan ekonomi; 

e. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan 

terhadap pemberdayaan KUMKM. 

 

Meningkatnya kemitraan KUMKM dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN 

dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan iklim usaha yang 

kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Usaha Kecil Menengah 

dan Koperasi sangat kita harapkan, dimana kemitraan usaha bertujuan untuk 

menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga 

dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing 

baik pasar lokal, regional maupun global. Dari segi Kelembagaan Ekonomi, telah 

tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro di Bali yang dapat berupa 

Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan 

Mikro lainnya seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD),  Kelompok-kelompok 

pra-Koperasi di banjar-banjar, subak, sekaa, dan sebagainya. 



 

I.4  Struktur organisasi 

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, 

sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, Dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota 

Denpasar dibantu oleh : 

1. Sekretaris terdiri dari :  

1. Subag. Program Perencanaan, Data dan Informasi  

2. Subag. Umum dan Kepegawaian 

3. Subag. Keuangan  

2. Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari : 

1. Seksi Penyuluhan Badan Hukum Koperasi 

2. Seksi Organisasi dan Tata laksana koperasi 

3. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Pengawasan Koperasi 

3. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari : 

1. Seksi Pertanian 

2. Seksi Permodalan dan Penilaian Simpan Pinjam 

3. Seksi Aneka Jasa 

4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :  

1. Seksi Industri Pertanian 

2. Seksi Industri Non Pertanian 

3. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha 

 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 

Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut : 

 

1. Kedudukan 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota. 

2. Tugas Pokok 



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan 

melaksanakan pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menegah Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi : 

a. menetapkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang  dan rencana 

kegiatan sekretariat 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

c. memberikan pelayanan perijinan (Badan Hukum) Koperasi dan menata / 

membina kelembagaan usaha kecil dan menengah 

d. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat 

e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada 

bawahan 

g. memeriksa hasil kerja bawahan 

h. mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan 

i. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada Walikota 

 

 

 

I.5  Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan 

pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kota Denpasar 

selama tahun 2015. Capaian Kinerja ( performance results ) tahun 2015 

tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja ( performance plan ) 

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar. 

Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah  Kota Denpasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 



 

Ikthisar Eksekutif 

 

BAB  I   Pendahuluan 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi  dan 

sistimatika penulisan LAKIP tahun 2015 

 

BAB  II  Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kota Denpasar dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Usaha 

Kecil Dan Menengah Kota Denpasar tahun 2015. 

 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja 

yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan 

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. 

 

        BAB IV Penutup 

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kota Denpasar Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

II.1  Rencana Strategis 

Rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota 

Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( 

RPJM ) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai 

upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui 

tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. 

 Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

Kota Denpasar Tahun  2010-2015 adalah  “ Denpasar Kreatif Berwawasan 

Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan “ penjabaran  lebih 

konkrit visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 

2010-2015  sebagai  berikut :  

1. Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 

2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandasakan Kearifan Lokal 

melalui Budaya Kreatif. 

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) melalui 

Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement). 

4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat 

(Welfore Society). 

5. Membangun Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan.  

 

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Dinas Koperasi Usaha 

Kecil Dan Menengah Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam 

rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota 



Denpasar tahun 2010-2015, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi 

pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.  

Berlandaskan nilai budaya dan dengan memperhatikan keseimbangan 

hubungan Tuhan, Manusia serta lingkungan maka visi pembangunan Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 adalah : 

“Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang 

bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai 

kota budaya”  

diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar 

melalui program-program  yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Denpasar. 

Yang mana makna tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari moto 

pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yaitu “ 

Sewaka Dharma “ yang artinya Melayani Adalah Kewajiban.  

Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kota Denpasar adalah : Membangun dan Mengembangkan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari, oleh dan untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

Dengan janji layanan : Kalau Bisa dipercepat kenapa diperlambat. 

Misi pembangunan dimaksudkan untuk menjabarkan visi secara lebih 

kongkret dalam upaya mendukung pencapaian visi pembangunan Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Adapun misi dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara 

ekonomi, sehat dalam persaingan dan non dikrisminatif serta 

berwawasan lingkungan 

2. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu 

pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya 

kreatif 

3. Mempermudah, memperlancar  dan memperluas akses UMKM 

kepada sumberdaya produktif sehingga memberikan nilai tambah 



usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja 

yang berkualitas berbasis sumber daya lokal 

4. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Organisasi 

Koperasi sesuai dengan Jati Diri Koperasi 

 

II.2  Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan  

ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan 

anggarannya, yaitu setelah proses anggaran ( budgeting process ) selesai 

dan disepakati  antara pengemban tugas dengan atasannya ( Performance 

Agreement ).  

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

Kota Denpasar Tahun 2015 memuat informasi tentang sasaran yang ingin 

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan 

rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan 

fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Disamping itu 

dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan 

kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. 

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota 

Denpasar untuk Tahun 2015, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian 

Kinerja terlampir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

III. 1  Capaian Kinerja  

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Koperasi Usaha 

Kecil Dan Menengah Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum 

Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/05/2007 

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi 

secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi 

tersebut.Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan 

kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama 

atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dari beberapa indikator 

yang ada.Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional 

dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai 

kinerjanya. 

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-

program utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar 

yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dukungan 

nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan 

yang ditetapkan. 

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika 

yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai 

secara maksimal. 

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

Kota Denpasar dapat dilihat pada  tabel 3.1 di bawah ini : 

 
 
 

 
 

 



 

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar 

 
 

NO 

KINERJA UTAMA 
ATAU 

TUJUAN/SASARAN 
STRATEGIS/HASIL 

(OUTCOME) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA KET. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
Koperasi yang 
berkualitas, sehat 
dan berprestasi 

1 Jumlah Koperasi 
berkualitas 

Jumlah Koperasi yang memenuhi 7 
aspek kriteria berkualitas 

Bidang Bina 
Lembaga 
Koperasi 

Bidang Bina Lembaga 
Koperasi   

     
  

  2 Jumlah Koperasi sehat Jumlah KSP/USP Koperasi yang 
memenuhi 7 aspek kesehatan 

Bidang Bina 
Usaha Koperasi 

Bidang Bina Usaha 
Koperasi 

  

      
  

    3 Jumlah Koperasi 
berprestasi 

Jumlah Koperasi yang memperoleh 
penghargaan koperasi berprestasi 

Bidang Bina 
Lembaga 
Koperasi 

Bidang Bina Lembaga 
Koperasi 

  

        

    4 Jumlah Koperasi yang 
SDM pengelolanya 
berkompeten 

Jumlah Koperasi yang SDM 
pengelolanya memperoleh Bimbingan 
Teknis dan sertifikat kompetensi 

Bidang Bina 
Lembaga 
Koperasi dan 
Bidang Bina 
Usaha Koperasi 

Bidang Bina Lembaga 
Koperasi dan Bidang 
Bina Usaha Koperasi 

  

     

  

             

2 Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Koperasi dan UKM 

1 Jumlah pertumbuhan 
koperasi 

Jumlah Koperasi tahun berjalan 
dikurangi jumlah koperasi tahun lalu 

Bidang Bina 
Lembaga 
Koperasi 

Bidang Bina Lembaga 
Koperasi   

     
  



NO 

KINERJA UTAMA 
ATAU 

TUJUAN/SASARAN 
STRATEGIS/HASIL 

(OUTCOME) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA KET. 

    2 Jumlah pertumbuhan 
UKM 

Jumlah UKM tahun berjalan dikurangi 
jumlah UKM tahun lalu  

Bidang UKM Bidang UKM 

  

       
  

               

3 Meningkatnya 
fasilitasi 
pembiayaan bagi 
Koperasi dan UKM 

1 Persentase koperasi 
yang mendapat 
pembiayaan 

(Jumlah koperasi yang memperoleh 
dana penguatan modal : seluruh jumlah 
koperasi) X100% 

Bidang Bina 
Usaha Koperasi 

Bidang Bina Usaha 
Koperasi 

  

       

        
  

    2 Persentase UKM yang 
mendapat 
pembiayaan 

(Jumlah UKM yang memperoleh dana 
penguatan modal : seluruh jumlah 
UKM) X100% 

Bidang  UKM Bidang  UKM 

  

       

  

               

4 Meningkatnya 
pemasaran produk 
dan kemitraan 
Koperasi dan UKM 

1 Jumlah Koperasi dan 
UKM yang bermitra 
dan produknya 
dikenal 

Jumlah Koperasi dan UKM yang 
difasilitasi pemasaran produk dan 
kemitraan  

Bidang Bina 
Usaha Koperasi 
dan Bidang UKM 

Bidang Bina Usaha 
Koperasi dan Bidang 
UKM 

  

  

    

          



III.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran 
ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap 
capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya 

dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan 
layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan 
evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah 

organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota 
Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

 
III.2.1.  ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA SASARAN 

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran 
dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Sasaran 1: Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi 
 
Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan 

berprestasi,  indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.2 dibawah ini : 

Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi  %  

1. Jumlah Koperasi 
berkualitas 

80 kop 120 kop 150% 

2. Jumlah Koperasi 
berprestasi 

20 kop 20 kop 100% 

3. Jumlah Koperasi sehat 150 kop 156 kop 104% 

4. Jumlah Koperasi yang 
SDM pengelolanya 
berkompeten 

30 kop 90 kop 300% 

 
Dalam upaya untuk mencapai sasaran pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi 

yang berkualitas, sehat dan berprestasi telah dilaksanakan dengan 5 Kegiatan,               

yaitu : 

1. Pencapaian Indikator Jumlah Koperasi berkualitas dan Jumlah Koperasi 

berprestasi, pada kegiatan Pembinaan, dan Penghargaan koperasi berprestasi 

yaitu dimana telah melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap koperasi 

melalui pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK) dan Jati Diri koperasi 



sebanyak 120 koperasi dari 80 koperasi yang ditargetkan, persentase realisasi 

apabila dibandingkan dengan target yaitu sebesar 150%. Pencapaian indikator  

Jumlah koperasi berprestasi dilaksanakan dengan penilaian koperasi berprestasi 

tingkat Kota Denpasar sebanyak 20 koperasi dan 1 koperasi memperoleh 

penghargaan koperasi berprestasi tingkat Provinsi Bali dan Tingkat nasional.  

Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Denpasar Tahun 2015  dibagi menjadi 4 

kategori yaitu : 

a. Koperasi Konsumen 

- Kopkar. Eka Sejahtera ( Juara 1 ) 

- Kopkar. Kopegtel  ( Juara 2 ) 

- KPN. Pradnya Kerthi ( Juara 3 ) 

- KPN. Mertha Sedana ( Juara Harapan 1 ) 

b. Koperasi Jasa 

- KSU. Samuan Amerta ( Juara 1 ) 

- KSU. Sri Nadi Bersama ( Juara 2 ) 

- KSU. Bina Mitra Sejahtera ( Juara 3 ) 

- KSU. Dwipa Yana Arta ( Juara Harapan 1 ) 

c. Koperasi Produsen 

- KSU. Bulit Sri Sedana  ( Juara 1 ) 

- KSU. Bajang Asri  ( Juara 2 ) 

- KSU. Sentana Artha  ( Juara 3 ) 

- KSU. Semeton Bali Satya ( Juara Harapan 1 ) 

d. Koperasi Simpan Pinjam 

- KSP. Bangkung Sari  ( Juara 1 ) 

- KSP. Rahayu Mandiri ( Juara 2 ) 

- KSP. Mertha Anugrah ( Juara 3 ) 

- KSP. Pondok Sari ( Juara Harapan 1 ) 

 

Lebih lanjut salah satu koperasi binaan Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar 

menorehkan hasil yang membanggakan yaitu dimana KSU. Desa Pemogan 

meraih penghargaan Koperasi berprestasi Tingkat Provinsi Bali maupun Tingkat 

Nasional. 

 

2. Pencapaian Indikator Jumlah Koperasi sehat, pada kegiatan Penilaian Kesehatan 

Usaha Koperasi yaitu telah dinilainya kesehatan usaha koperasi sebanyak  156 



0% 

28% 

63% 

8% 

1% 
KOPERASI SEHAT 

sehat

cukup sehat

kurang sehat

tidak sehat

sangat tidak sehat

koperasi dari target 150 koperasi atau sebanyak 104% dari target yang 

ditetapkan, yang mana hasil penilaian kesehatan bagi koperasi pada tahun 2015 

ini sebanyak 156 dengan hasil sebagai  berikut : 

 

- Koperasi sehat :   -    Koperasi 

- Koperasi cukup sehat : 44  Koperasi 

- Koperasi kurang sehat : 98  Koperasi 

- Koperasi tidak sehat : 13  Koperasi 

- Koperasi sangat tidak sehat : 1    Koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetapi dalam Tahun 2015 ini, hasil dari penilaian kesehatan usaha koperasi di 

tahun buku 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2015 tidak ada koperasi yang 

meraih nilai sehat, dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan sesuai 

dengan kriteria koperasi sehat 

 

3. Pencapaian Indikator Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten, 

dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, 

Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD dan Kegiatan 

Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian. Adapun pencapaian dari 

masing – masing kegiatan yaitu : 

- Kegiatan Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, kegiatan ini 

bertujuan dimana Koperasi sebagai salah satu usaha yang bergerak di sektor 

jasa keuangan yang melayani anggota dan calon anggota, unsur kepercayaan 

dalam hal mengelola usaha merupakan suatu hal yang harus terjaga. Untuk 

itu perlu adanya sebuah tolok ukur untuk menilai kompetensi daripada 

pengelola koperasi untuk menjaga kelangsungan usaha koperasi tersebut. 

Setidaknya keberadaan pengelola yang berkompeten dan professional menjadi 



syarat mutlak dalam pembentukan dan pengembangan koperasi, agar catatan 

buruk tentang koperasi di masa lalu dapat dihilangkan. Setelah selesai 

mengikuti sertifikasi kompetensi ini diharapakan lebih siap dan mampu dalam 

hal mengelola koperasinya dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan 

lainnya seperti LPD dan bank umum dengan peserta sebanyak 30 manajer 

maupun pengelola koperasi. Dan hingga sampai ini sudah sebanyak 130 

pengelola koperasi yang sudah bersertifkasi kompetensi.  

- Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD, yaitu diharapkan 

nanti dimana para pengelola koperasi / KUD lebih mengerti tentang 

manajemen pengelolaan koperasi yang baik dan benar.  Juga dapat 

meningkatkan kemampuan pengelola koperasi / KUD agar lebih paham dalam 

penyusunan laporan keuangan koperasi dengan jumlah peserta sebanyak 30 

pengelola koperasi,  dan  

- Kegiatan Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian, Kegiatan ini 

ditujukan kepada koperasi – koperasi yang baru menerima badan hukum 

dengan harapan agar para pengelola koperasi baru tersebut paham tentang 

tata cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar dan sesuai dengan jati 

diri dan prinsip – prinsip pengelolaan koperasi dengan jumlah koperasi yang 

mengikuti kegiatan ini sebanyak 30 koperasi. 

 

 
Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UKM 
 
Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UKM,  

indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.3  dibawah ini : 

 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target Realisasi  %  

1. Jumlah pertumbuhan 
koperasi 

936 kop 850 kop 91% 

2. Jumlah pertumbuhan 
UKM 

100 UKM 130 UKM 130% 

 
 



Dalam upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan 

UKM, dimaksudkan bukan saja untuk mengejar jumlah pertumbuhan koperasi 

maupun UKM yang baru tetapi juga langkah – langkah / strategi apa yang 

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar untuk 

meningkatkan dan mengembangkan produktivitas usaha koperasi maupun UKM  itu 

sendiri, dalam hal menghadapi persaingan usaha dilaksanakan. Adapun kegiatan 

dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini sebanyak 6 Kegiatan, yaitu : 

 

1. Pencapaian Indikator Jumlah pertumbuhan koperasi, pencapaian indikator ini 

dilaksanakan untuk pengembangan maupun pertumbuhan koperasi. Dalam tahun 

2015 pengesahaan badan hukum koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi 

UK dan M Kota Denpasar sebanyak 34 unit koperasi yang baru, hingga per 31 

Desember 2015 jumlah koperasi di Kota Denpasar sebanyak 1.090 unit koperasi. 

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan maupun pembinaan terhadap koperasi 

dilaksanakan juga pemantauan maupun pengawasan terhadap koperasi – 

koperasi di kota Denpasar, dilaksanakan dengan 4 kegiatan yaitu sebagai berikut :  

- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan, pada kegiatan ini untuk 

merevitalisasi koperasi yakni untuk mengaktifkan koperasi yang tidak aktif 

menjadi koperasi aktif dengan target sebanyak 86 koperasi tidak aktif, tetapi 

realisasi pelaksanaan kegiatan ini tidak ada koperasi yang dapat diaktifkan 

kembali atau 0% dari pencapain kegiatan. Banyak faktor yang menyebabkan 

tidak bisa aktifnya kembali koperasi itu. Adapun langkah – langkah yang telah 

diambil oleh Dinas koperasi UK dan M Kota Denpasar untuk mengantisipasi 

dari hal – hal yang tidak diinginkan yaitu dengan pembubaran terhadap 86 

koperasi yaitu dengan telah diumumkannya nama – nama koperasi tersebut di 

masing – masing kecamatan dengan tujuan agar masyarakat lebih tahun 

bahwa koperasi tersebut akan dibubarkan oleh Dinas terkait.    

- Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi, Perencanaan pengembangan 

perkoperasian, pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada pendataan 

terhadap koperasi di kota Denpasar dalam rangka pengembangan data base 

koperasi, yang mana dalam tahun ini sebanyak 50 koperasi yang di targetkan 

dan realiasai pencapaian kegiatan adalah 50 koperasi atau 100%. 

- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang Perkoperasian, dilaksanakan 

serangkaian dengan kebijakan – kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan 

perkoperasian termasuk sosialisasi tentang pentingnya RAT koperasi maupun 



peraturan – peratuan tentang perkoperasian, adapun jumlah koperasi yang 

dikutsertakan sebanyak 600 koperasi dengan realisasi kegiatan 100% atau 600 

koperasi.  

- Kegiatan Seminar Pengembangan Pembangunan Perkoperasian, kegiatan ini 

dilaksanakan serangkaian HUT Kota Denpasar, juga untuk mesosialisasikan 

atau menseminarkan daripada Koperasi Berwawasan Budaya di Kota 

Denpasar. dengan peserta sebanyak 200 koperasi. 

 

2. Pencapaian Indikator Jumlah Pertumbuhan UKM, dalam tahun 2015 ini 

pelaksanaan inikator jumlah pertumbuhan UKM yang mana jumlah UKM dalam 

Tahun 2015 ini sebanyak 11.905 terjadi penambahan sebanyak 28 UKM, yang 

mana pertumbunan UKM ini tidak dapat diprediksi secara maksimal. Dalam hal ini 

Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar lebih memfokuskan pada pembinaan 

UMKM  yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan atau pelatihan. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 

- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan, pelaksanaan kegiatan ini yaitu 

untuk memonitoring atau memantau daripada perkembangan usaha UKM yang 

telah mendapatkan Pelatihan, Sosialisasi maupun promosi usaha baik Pameran 

Dalam Daerah maupun di Luar Daerah. Adapun target yang ditetapkan yaitu 

sebanyak 100 UKM dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 100 UKM 

atau 100%. 

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, tujuan daripada 

diadakan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pelaku 

UKM dalam mengelola usahanya, dengan peserta sebanyak 30 UKM.  

  

 
Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UKM 

 
Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan 

UKM,  indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.4 dibawah ini : 

 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target Realisasi  %  

1. Persentase koperasi 
yang mendapat 
pembiayaan 

9% 14% 156% 

 



 
Dalam upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi 

Koperasi dan UKM, dalam pencapaian indikator kinerja utama  persentase koperasi 

yang mendapat pembiayaan yakni dengan indikator Jumlah koperasi yang telah 

mendapat sosialisasi pembiayaan. Adapun target yang ditetapkan sebesar 9% bagi 

perkembangan koperasi, dan realiasasi pencapaian targetnya melebihi dari target 

yang ditetapkan yaitu sebesar 14% atau 156%, adapun kegiatan yang dilaksanakan 

yaitu  2 Kegiatan, : 

1. Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah, dalam kegiatan difokuskan pada penyampaian informasi 

penyedian permodalan daripada LPDM Kementerian koperasi UKM RI  

2. Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan, Dengan 

tujuan agar  koperasi yang telah mengikuti sosialisasi ini dapat mengurangi 

kekurangan dalam hal permodalan yang sering dihadapi, adapun yang 

menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Bank BRI, PT. Jamkrindo 

perwakilan Bali, Bank BPD Bali, PT. Jamkrida Bali. 

 

 
Sasaran 4 : Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan 

UKM 
 
Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan 

Koperasi dan UKM,  indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.5 dibawah 

ini : 

 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target Realisasi  %  

 

1. Jumlah Koperasi dan 
UKM yang bermitra dan 
produknya dikenal 

 

4 Koperasi 

 
4 Koperasi 100% 

105 UKM 305 UKM 290% 

 
Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pemasaran 

produk dan kemitraan Koperasi dan UKM, dalam pencapaian indikator kinerja utama 

Jumlah Koperasi dan UKM yang bermitra dan produknya dikenal. Adapun Indikator  

yang hendak dicapai yakni : 

1. Indikator Jumlah Koperasi yang difasilitasi pameran Smesco dengan  kegiatan 

Peningkatan dan Pengembangan Jariangan Kerjasama Usaha Koperasi, yaitu 



dengan mengikut sertakan koperasi yang dalam hal ini  anggotanya mempunyai 

usaha yang bernilai ekspor dalam ajang pameran Smesco yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang mana target yang ditetapkan 

sebanyak 4 koperasi dan realsiasinya sebanyak 4 Koperasi atau 100%. 

2. Indikator Jumlah UMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar daerah 

dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, adapun 

kegiatan ini dilaksanakan dalam ajang pameran dalam daerah yakni 

serangkaian HUT Kota Denpasar, dengan tujuan lebih memperkenalkan produk 

dalam negeri khusunya produk – produk yang diproduksi oleh UKM binaan 

Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar kepada masyarakat, adapun UKM 

yang di ikutsertakan sebanyak 70 UKM dan 5 UKM yang mempunyai nilai 

ekport di ikutsertakan dalam ajang Pameran Inacrat di Jakarta. 

3. Indikator Jumlah UMKM yang difasilitasi temu usaha dengan kegiatan  

Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, 

dalam kegiatan ini Pelaku UKM binaan Kota Denpasar diajak melakukan temu 

kemitraan dengan para pelaku UKM di Kabuapaten Sidoarjo dengan harapkan 

apa yang menjadi kendala daripada pelaku UKM dapat dikerjasama dengan 

pelaku UKM di daerah baik dalam hal Bahan Baku maupun dalam pemasaran 

hasil produksi. Adapun UKM yang dikutsertakan sebanyak 60 UKM. 

4. Indikator Jumlah UMKM yang telah mendapatkan sosialisasi IUMK (Ijin Usaha) 

dengan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah, dalam 

kegiatan ini apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan 

usaha bagi UKM maupun dalam hal untuk mendapatkan legalitas usaha, Dinas 

Koperasi telah melaksanakan kegiatan berupa mensosialisasikan tentanga 

Kartu Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang mana pengurusan IUMK itu sendiri 

berada di Masing – masing Kecamatan, adapun capaian  peserta sosialisasi 

sebanyak 120 UKM, dan hingga sampai per 31 Desember  2015 sudah 1.445 

kartu IUMK dengan sebaran dimasing – masing kecamatan sebagai berikut : 

Denpasar Barat : 275  
Denpasar Selatan : 360  
Denpasar Timur : 400  
Denpasar Utara : 410  

 

5. Indikator Jumlah UKM yang telah mendapatkan sosialisasi HAKI  dengan 

kegiatan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, yang mana 



kegiatan ini untuk mensosialisaikan pentingnya HAKI bagi para Pelaku UKM di 

Kota Denpasar, sebanyak 50 pelaku UKM diberikan sosialsiasi HAKI. 

 

 
III.2.2.  ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN 

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Denpasar telah 
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 

2015. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 

Tabel 3.6 
Program dan Kegiatan Tahun 2015 

 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  KEGIATAN TARGET REALISASI % 

Meningkatnya 
Koperasi yang 
berkualitas, 
sehat dan 
berprestasi 

Jumlah Koperasi 
berkualitas 

pembinaan dan 
penghargaan 
kop prestasi 

80 kop  120 kop  150% 

Jumlah Koperasi 
berprestasi 

20 kop 20 kop 100% 

            

  Jumlah Koperasi 
sehat 

Penilaian 
Kesehatan Usaha 
Koperasi 

150 
kop 

156 kop 104% 

            

  Jumlah Koperasi yang 
SDM pengelolanya 
berkompeten 

Peningkatan 
Jaringan 
Kerjasama antar 
lembaga 

30 kop 30 kop 100% 

    Pelatihan 
Manajemen 
Pengelolaan 
koperasi/KUD 

30 kop 30 kop 100% 

    Sosialisasi 
Prinsip-prinsip 
pemahanan 
perkoperasian 

30 kop 30 kop 100% 

            

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Koperasi dan 
UKM 

Jumlah pertumbuhan 
koperasi 

Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 
koperasi tidak 
aktif 

86 kop 0 0% 



SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  KEGIATAN TARGET REALISASI % 

  Pembangunan 
Sistem 
informasi, 
perencanaan 
pengembangan 
perkoperasian 

50 kop 50 kop 100% 

  Sosialisasi 
Kebijakan 
tentang 
perkoperasian 

600 
kop 

600 kop 100% 

  Seminar 
Pengembangan 
Pembangunan 
Perkoperasian 

200 
kop 

200 kop 100% 

          

  Jumlah pertumbuhan 
UKM 

Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 

100 
UKM 

100 
UKM 

100% 

    Penyelenggaraan 
Pelatihan 
Kewirausahaan 

30 
UKM 

30 UKM 100% 

            

Meningkatnya 
fasilitasi 
pembiayaan 
bagi Koperasi 
dan UKM 

Persentase koperasi 
yang mendapat 
pembiayaan 

Pematauan 
Pengelolaan 
dana 
pemerintah bagi 
usaha mikro 
kecil menengah 

9,00% 14,00% 156% 

    Sosialisasi 
dukungan 
informasi 
penyediaan 
permodalan 

      

            

Meningkatnya 
pemasaran 
produk dan 
kemitraan 
Koperasi dan 
UKM 

Jumlah Koperasi dan 
UKM yang bermitra 
dan produknya 
dikenal 

Peningkatan dan 
Pengembangan 
Jaringan 
kerjasama usaha 
koperasi 

4 kop 4 kop 100% 

        

Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Kecil 
Menengah 

75 
UKM 

75 UKM 100% 



SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  KEGIATAN TARGET REALISASI % 

Memfasilitasi 
peningkatan 
kemitraan usaha 
bagi usaha mikro 
kecil menengah 

60 
UKM 

60 UKM 100% 

    

Sosialisasi 
Kebijakan 
tentang usaha 
kecil menengah 

120 
UKM 

120 UKM 100% 

    

Sosialisasi HAKI 
kepada usaha 
mikro kecil 
menengah  

50 
UKM 

50 UKM 100% 

            

 
 

 
 

III.3.  AKUNTABILITAS KEUANGAN 
Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kota Denpasar tahun 2015 dalam mewujudkan sasaran yang 
telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.7 sebagai berikut : 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA  

KEGIATAN TARGET ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 
% 

Meningkatnya 
Koperasi yang 
berkualitas, 
sehat dan 
berprestasi 

Jumlah 
Koperasi 
berkualitas 

pembinaan dan 
penghargaan 
kop prestasi 

 Rp     196.652.000   Rp  159.529.500  81.12% 

Jumlah 
Koperasi 
berprestasi 

      

  Jumlah 
Koperasi sehat 

Penilaian 
Kesehatan 
Usaha Koperasi 

 Rp        40.010.700   Rp     38.195.700  95.46% 

  Jumlah 
Koperasi yang 
SDM 
pengelolanya 
berkompeten 

Peningkatan 
Jaringan 
Kerjasama antar 
lembaga 

 Rp        87.149.000   Rp     85.144.000  97.70% 

  Pelatihan 
Manajemen 
Pengelolaan 
koperasi/KUD 

 Rp     134.429.000   Rp  132.684.882  98.70% 

  Sosialisasi 
Prinsip-prinsip 
pemahanan 
perkoperasian 

 Rp        47.681.000   Rp     47.092.250  98.77% 

            



SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA  

KEGIATAN TARGET ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 
% 

Meningkat nya 
Pertumbuhan 
Koperasi dan 
UKM 

Jumlah 
pertumbuhan 
koperasi 

Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 

 Rp        32.547.000   Rp     29.912.000  91.90% 

Pembangunan 
Sistem 
informasi, 
perencanaan 
pengembangan 
perkoperasian 

 Rp        85.255.500   Rp     81.533.500  95.63% 

  Sosialisasi 
Kebijakan 
tentang 
perkoperasian 

 Rp        60.334.500   Rp     58.424.500  96.83% 

  Seminar 
Pengembangan 
Pembangunan 
Perkoperasian 

 Rp     255.450.000   Rp  243.832.200  95.45% 

 

 

   

  Jumlah 
pertumbuhan 
UKM 

Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 

 Rp        11.260.000   Rp     11.126.600  98.82% 

  Penyelenggara-
an Pelatihan 
Kewirausahaan 

 Rp        28.276.000   Rp     28.046.000  99.19% 

            

Meningkatnya 
fasilitasi 
pembiayaan 
bagi Koperasi 
dan UKM 

Persentase 
koperasi yang 
mendapat 
pembiayaan 

Pematauan 
Pengelolaan 
dana 
pemerintah bagi 
usaha mikro 
kecil menengah 

 Rp        25.724.000   Rp     20.167.400  78.40% 

  Sosialisasi 
dukungan 
informasi 
penyediaan 
permodalan 

 Rp        29.571.100   Rp     29.146.100  98.56% 

            

Meningkatnya 
pemasaran 
produk dan 
kemitraan 
Koperasi dan 
UKM 

Jumlah 
Koperasi dan 
UKM yang 
bermitra dan 
produknya 
dikenal 

Peningkatan 
dan 
Pengembangan 
Jaringan 
kerjasama 
usaha koperasi 

 Rp     147.263.000   Rp  119.834.472  81.37% 

Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Kecil 
Menengah 

 Rp     223.650.000   Rp  211.548.600  94.59% 

Memfasilitasi 
peningkatan 
kemitraan 
usaha bagi 
usaha mikro 
kecil menengah 

 Rp     166.951.900   Rp  164.746.300  98.68% 



SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA  

KEGIATAN TARGET ANGGARAN 
REALISASI 

ANGGARAN 
% 

    

Sosialisasi 
Kebijakan 
tentang usaha 
kecil menengah 

 Rp        53.609.000   Rp     40.442.200  75.44% 

    

Sosialisasi HAKI 
kepada usaha 
mikro kecil 
menengah  

 Rp        53.229.100   Rp     47.597.300  89.42% 

            

 
 

 
 
 

 
 

 
 





 


