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LKPJ DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 

 

A. TUGAS DESENTRALISASI 

A.1. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi dengan alokasi anggaran tahun 

2018 sebesar Rp 4.857.913.550 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta 

Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) terealisasi sebesar 

Rp 4.687.530.233 (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus 

Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 96,49 % dari 

rencana anggaran. 

Program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Tahun 

Anggaran 2018 antara lain : 

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

1. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Koperasi 

2. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perkoperasian 

3. Kegiatan Pembubaran Koperasi Pasif 

4. Kegiatan Pengawasan Koperasi 

5. Kegiatan Pemeringkatan Koperasi 

6. Kegiatan Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 

7. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Koperasi 

8. Kegiatan Revitalisasi Koperasi 

9. Kegiatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian 

b. Program Pengembangan Usaha Koperasi 

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi 

2. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam 

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam 

4. Kegiatan Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam 

5. Kegiatan Temu Usaha bagi Pelaku Perkoperasian 

6. Kegiatan Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi 

7. Kegiatan Fasilitasi Promosi Hasil Usaha Koperasi 

8. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Sektor Riil Koperasi 
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c. Program Penumbuhan Wirausaha Baru 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering 

d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro 

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

Masyarakat 

- Sub Kegiatan Pelatihan Kerajinan Kulit Jagung 

- Sub Kegiatan Pelatihan Membatik 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Souvenir 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kripik Hasil Pertanian 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerupuk 

- Sub Kegiatan Pelatihan Aneka Olahan Makanan 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pengolahan Minuman Dari Jeruk 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Dari Bambu 

- Sub Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Dari Buah Naga 

- Sub Kegiatan Pelatihan Kerajinan Kayu 

- Sub Kegiatan Pelatihan Bordir 

- Sub Kegiatan Pelatihan Menjahit 

- Sub Kegiatan Pelatihan Konveksi 

- Sub Kegiatan Pelatihan Membuat Tas 

- Sub Kegiatan Pelatihan Kerajinan daur Ulang Limbah 

- Sub Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Laut 

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro 

1. Kegiatan Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro 

- Sub Kegiatan Festival Ekonomi Kreatif 

- Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Dalam Daerah 

- Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk UM ke luar daerah 

- Sub Kegiatan Banyuwangi Fashion Festival 

- Sub Kegiatan Millenial Training 

2. Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produski Usaha Mikro 

3. Kegiatan Penguatan Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha Mikro 
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A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

a. Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi 

Maksud dan tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dilaksanakan melalui 

kegiatan antara lain: 

1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi bermaksud dan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, mengetahui 

perkembangan koperasi setiap tahun dan mengetahui jumlah koperasi yang 

sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Target kegiatan 

monev dan pelaporan koperasi sebanyak 871 Koperasi di Kabupaten 

Banyuwangi dengan sasaran 871 koperasi 

2) Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perkoperasian bermaksud dan 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi setiap bulan, 

mengetahui jumlah koperasi yang aktif, mengetahui lebih jelas keberadaan 

koperasi. Target kegiatan 871 Koperasi di Kabupaten Banyuwangi dengan 

sasaran 100 koperasi. 

3) Kegiatan Pembubaran Koperasi Pasif bermaksud dan bertujuan untuk 

menunjang peningkatan kualitas koperasi aktif, meningkatkan kelembagaan 

koperasi, mengurangi koperasi yang pasif. Target kegiatan 169 koperasi 

dengan sasaran 5 Koperasi yang tidak aktif/pasif di Kabupaten Banyuwangi 

4) Kegiatan Pengawasan Koperasi bermaksud dan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi mengetahui koperasi aktif 

setiap tahun, mengetahui koperasi yang berkualitas dan pola pembinaan 

terhadap koperasi. Target kegiatan yaitu 871 koperasi di Kabupaten 

Banyuwangi dengan sasaran 100 koperasi. 

5) Kegiatan Pemeringkatan Koperasi bermaksud dan bertujuan untuk menilai 

kinerja koperasi baik dari kelembagaannya maupun usahanya untuk 

menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi dengan 5 klasifikasi 

koperasi yaitu Sangat Berkualitas, berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang 

Berkualitas dan Tidak Berkualitas. Target kegiatan yaitu 871 koperasi  di 

Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran 25 koperasi. 

6) Kegiatan Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi bermaksud dan 

bertujuan untuk menunjang peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 
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aktif, lebih memahami tentang perkoperasian, memberikan semangat 

supaya memajukan koperasinya dan mempersiapkan peserta dalam rangka 

kegiatan serupa di tingkat Provinsi Jatim. Target kegiatan yaitu 240 

koperasi  di Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran 240 koperasi. 

7) Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Koperasi bermaksud agar dapat 

meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan mengetahui jumlah 

koperasi yang aktif. Kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan 

dengan bertujuan memberikan pengetahuan tentang Perkoperasian bagi 

koperasi. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan tersebut 

diharapkan meningkatkan pengetahuan perkoperasian bagi pengurus dan 

pengawas koperasi. Target kegiatan sebanyak 871 Koperasi di Kabupaten 

Banyuwangi dengan sasaran 100 koperasi. 

8) Kegiatan Revitalisasi Koperasi. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak 

aktif di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebanyak 169 dari 871 jumlah 

koperasi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga revitalisasi dianggap penting 

karena koperasi bukan sekedar lembaga pemberi pinjaman, tetapi koperasi 

merupakan lembaga yang bersifat mensejahterakan anggotanya dan selain 

itu merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. 

Dengan adanya revitalisasi koperasi diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas perkoperasian di Kabupaten Banyuwangi, baik dari kelembagaan, 

maupun usahanya. Target kegiatan sebanyak 871 Koperasi di Kabupaten 

Banyuwangi dengan sasaran 10 koperasi. 

9) Kegiatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian. Perkembangan 

koperasi di Banyuwangi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi 

kelembagaan maupun usahanya. Tetapi ada beberapa kendala yang 

menghambat perkembangan koperasi yaitu rendahnya sumber daya manusia 

dan minimnya pengetahuan tentang perkoperasian, oleh karena itu sangat 

diperlukan pelatihan-pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi. 

Kegiatan ini memiliki target 871 koperasi di Kabupaten Banyuwangi 

dengan sasaran 100 Pengurus Koperasi. 

b. Program Pengembangan Usaha Koperasi 

Maksud dan tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha koperasi di Kabupaten Banyuwangi, baik usaha simpan 

pinjam dan sektor riil. Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: 
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1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian Kesehatan bagi 

Koperasi/USP Koperasi sangat penting karena Koperasi Simpan Pinjam dan 

Usaha Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga yang melaksanakan 

kegiatan usaha penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk anggota, 

calon anggota, koperasi lain anggotanya yang perlu dikelola secara 

proposional sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Target kegiatan sebanyak 100 

koperasi dengan sasaran Koperasi Simpan Pinjam yang mempunyai 

kegiatan usaha jasa keuangan atau kegiatan simpan pinjam. 

2) Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam. Kegiatan ini sangat 

penting karena koperasi juga merupakan perusahaan yang dimiiki bersama 

dan sekaligus dikendalikan bersama. Kegiatan usaha yang menghasilkan 

nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan 

anggotanya. Namun keberadaan koperasi pada umumnya tingkat 

kemampuan organisasi dan manajemen yang dimiliki masih lemah 

sementara tuntutan kearah pengembangan ekonomi pasar menuntut adanya 

organisasi dan managemen yang sehat, tangguh, efektif dan efesien 

sehingga dengan peralihan managemen diharapkan pengurus koperasi dapat 

meningkatkan keberadaannya didalam mengelola usaha kegiatan koperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.  Target kegiatan ini adalah 

meningkatkan pengelolaan organisasi managemen usaha koperasi sebanyak 

100 koperasi dengan sasaran KSP/USP yang aktif. 

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelaporan 

yang lebih baik dan meningkatkan informasi laporan keuangan yang 

bermanfaat dalam menilai kinerja. Target kegiatan: meningkatkan kualitas 

pelaporan USP sebanyak 105 KSP/USP dengan sasaran Koperasi KSP/USP 

yang aktif. 

4) Kegiatan Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan koperasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat 

dalam upaya memperkokoh struktur permodalan koperasi. Yang bermaksud 

dan bertujuan meningkatkan permodalan koperasi dan meningkatkan 

strategi kekuatan dalam memperoleh fasilitasi permodalan untuk 
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pegembangan usaha. Target kegiatan ini sebanyak  100 koperasi dengan 

sasaran KSP/USP yang aktif. 

5) Kegiatan Temu Usaha bagi Pelaku Perkoperasian. Kegiatan Temu Usaha 

bagi Pelaku Perkoperasian, sangat diperlukan oleh koperasi, hal ini 

mengingat pentingnya Jaringan kerjasama usaha koperasi, baik dari 

Perbankan, antar koperasi maupun Stakeholder yang lain, sehingga akan 

terwujud suatu kemitraan untuk menjalin kerjasama dalam rangka 

menumbuhkembangkan  usaha koperasi yang saling menguntungkan. 

Maksud dan tujuan kegiatan untuk meningkatkan jaring kerjasama usaha 

antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan stakeholder (perbankan, 

distributor dan lain-lain), agar dapat meningkatkan  dan mengembangkan 

kegiatan usaha koperasi. Target kegiatan adalah 75 Koperasi Sektor riil 

denagn sasaran Pengurus / Karyawan Koperasi. 

6) Kegiatan Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi. Kegiatan 

Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi, sangat perlu mengingat setiap 

saat ada perkembangan toko-toko dari yang tradisional ke modern, dari 

yang manual ke teknologi, bila hal ini tidak diantisipasi oleh toko-toko ritel 

koperasi, maka akan tergerus oleh toko-toko ritel modern yang terus 

menjamur seperti indomart, alfarmarth, hipermart dan lain-lain, disamping 

itu untuk mengantisipasi tentang pembatasan toko ritel modern yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hal ini menjadi suatu 

peluang bagi koperasi untuk mengembangkan toko ritel modern. Tujuan 

dari Kegiatan ini untuk meningkatkan pengelolaan usaha toko tradisional 

menjadi toko ritel yang modern, sehingga  dapat meningkatkan 

pengembangan usaha koperasi. Target kegiatan adalah 40 Koperasi yang 

mempunyai usaha toko dengan sasaran Pengurus / Karyawan Koperasi. 

7) Kegiatan Fasilitasi Promosi Hasil Usaha Koperasi. Dengan adanya 

perkembangan dan persaingan ekonomi yang sangat pesat terutama 

menghadapi era persaingan global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), maka Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Banyuwangi berupaya 

untuk meningkatkan pemasaran produk-produk unggulan yang dihasilkan 

oleh Koperasi, terkait itu maka perlu diberi kesempatan untuk 

mempromosikan dan menginformasikan hasil produksinya kemasyarakat 

umum. Perlunya langkah - langkah dan kerjasama dengan berbagai pihak 
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agar hasil produksi Koperasi dalam upaya mempromosikan Produk Usaha 

Mikro Kecil Menengah, sehingga dapat memacu kreatifitas pelaku usaha, 

yang pada intinya dapat memberikan dampak positif bagi Promosi daerah 

dan peningkatan kesejahteraan pengrajin. Maksud kegiatan Fasilitas 

Promosi Hasil Usaha Koperasi : 

- Menunjang pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 

- Sebagai sarana yang tepat untuk memperlihatkan hasil nyata dan 

promosi dari produk-produk hasil inovasi baru kepada masyarakat. 

- Sebagai motivasi kepada pelaku koperasi dan UMKM baik dalam 

pameran maupun sesudah terjadi transaksi. 

- Sebagai wahana interaksi bisnis langsung dan informasi yang efektif, 

efisien untuk meraih peluang kerjasama yang saling menguntungkan. 

Sedangkan tujuan kegiatan Fasilitas Promosi Hasil Usaha Koperasi: 

- Menggiatkan peran UMKM, Pelaku usaha lokal, Industri rumahan agar 

dapat bersaing secara nasional maupun ditingkat lokal. 

- Meningkatnya promosi produk unggulan UMKM Binaan Koperasi 

8) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Sektor Riil Koperasi. Kegiatan ini 

sangat diperlukan karena  masih minimnya koperasi serba usaha yang hanya 

mempunyai satu usaha yaitu simpan pinjam, hal ini perlu didorong dan 

kembangkan melalui diversifikasi usaha koperasi, agar koperasi mempunyai 

lebih dari satu usaha, disamping itu karena persaingan usaha koperasi di 

sektor simpan pinjam persaingannya semakin kompetetif sekali, dengan 

tumbuh dan berkembangnya perbankan yang menjangkau pelosok-pelosok 

masyarakat. Dengan mempunyai lebih dari satu usaha koperasi akan dapat 

memilih peluang usahanya yang yang digelutinya untuk cepat berkembang 

lebih besar. Target kegiatan yaitu 135 Koperasi serba usaha yang hanya 

mempunyai satu bidang usaha saja yaitu Simpan Pinjam dengan sasaran 

Pengurus/ Pengawas Koperasi. 

c. Program Penumbuhan Wirausaha Baru 

Maksud dan tujuan diadakannya program ini adalah untuk menumbuhkan 

wirausaha-wirausaha baru potensial melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan 

sehingga menciptakan peluang masyarakat atau kelompok masyarakat untuk 

menjadi wirausahawan/entrepreneur yang kompeten. Dilaksanakan melalui 

kegiatan antara lain: 
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1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro telah melaksanakan pelatihan manajemen pada tahun-tahun 

sebelumnya namun tidak berhenti disitu saja di tahun 2019 akan melakukan 

pelatihan manajemen kewirausahaan kembali guna mendukung dan 

meningkatkan nilai produktifitas para pelaku usaha di Banyuwangi agar 

mampu berdaya saing dan diterima oleh masyarakat luas yang pada 

umumnya masyarakat indonesia dan mancanegara pada khususnya. Tujuan 

dari kegiatan ini antara lain: 

- Untuk melatih para pelaku usaha secara bertahap agar memiliki 

kompetensi kewirausahaan dan bisnis 

- Melatih wirausahawan agar mampu bertindak mendirikan usaha yang 

layak dengan memanfaatkan peluang yang ada pada saat tertentu dan 

didaerah tertentu, 

- Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 

menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain 

sesuai tuntutan pembangunan, 

- Serta memberi motivasi para pelaku agar dapat meningkatkan 

prestasinya dibidang usaha. 

Dengan sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha mikro dan wirausaha 

baru di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan dilaksanakan Triwulan I dan II  

bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Dengan peserta sebanyak 500 orang 

yaitu kalangan wirausaha baru. 

d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro 

Pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupaya 

terus untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru yang bisa 

menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat kemiskinan Kabupaten 

Banyuwangi dapat terentaskan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, sehingga 

melalui pelatihan ini diharapkan dapat mencetak tenaga kerja terampil yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian 

dari riil untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. Tujuan 

kegiatan antara lain: 
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- Dalam rangka mendukung kelancaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Banyuwangi yang tepat sasaran 

dengan peruntukannya, 

- Meningkatkan kapasitas tenaga kerja agar bisa menjadi wirausaha mandiri, 

- Menumbuhkan wirausaha baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat, 

- Menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain 

sesuai tuntutan pembangunan, 

- Mendorong penguatan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro agar 

meningkatkan hasil produksi dan kualitas produksi. 

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tenaga kerja dan masyarakat yang 

belum punya usaha ataupun wirausaha baru. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

pada Triwulan I, II dan III bertempat di Kecamatan dan Desa seluruh 

Kabupaten Banyuwangi dengan peserta sebanyak 1.710 (Seribu Tujuh Ratus 

Sepuluh) orang dari keseluruhan kegiatan pelatihan yaitu masyarakat 

Kabupaten Banyuwangi. 

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro 

Program ini mempunyai maksud dan tujuan agar para pelaku usaha mikro 

mampu berdaya saing dari segi kelembagaan, manajemen, kemitraan, dan 

promosi produk. Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: 

1) Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro. Banyuwangi yang semakin 

tahun semakin berkembang hingga diadakannya Banyuwangi Festival yang 

bertujuan sebagai media promosi atau memperkenalkan seluruh potensi 

yang ada di Banyuwangi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro khususnya 

Bidang Usaha Mikro selalu diikut sertakan dalam pelaksanaan kegiatan 

Banyuwangi Festival tersebut dengan memberi dukungan berupa kegiatan 

pameran yang diisi oleh para pelaku usaha yang ada di Banyuwangi. Tidak 

di Kabupaten Banyuwangi saja para pelaku usaha juga sering  ikut serta 

dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat 

maupun mancanegara yang tetap mendapat fasilitasi dari Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro khususnya Bidang Usaha mikro. Dengan sering diadakan 

pameran dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri diharapkan dapat 

membantu untuk lebih maju lagi usahanya. Tujuan kegiatan ini adalah 

untuk mempromosikan hasil kreatifitas produk di dalam daerah dan luar 

daerah dan mendorong perekonomian masyarakat Banyuwangi. 
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2) Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro 

Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro 

merupakan sarana bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produk hasil 

produksinya. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro ini memiliki tenaga-tenaga yang terampil yang siap membantu 

dan pemasaran produk hingga pakckaging produk yang belum memenuhi 

standarisasi. Pada tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan 

membuat aplikasi berupa aplikasi IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) yang 

bertujuan untuk memudahkan para pelaku mengurus ijin tanpa harus datang 

ke kantor perijinan. 

3) Penguatan Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha Mikro 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro khususnya bidang Usaha Mikro 

memberikan pelayanan pendampingan bagi para pelaku wirausaha baru 

yang mengalami kesulitan dalam pengembangan produk, hal ini dengan 

dipenuhinya fasilitasi pendampingan dan konsultasi usaha mikro guna 

menampung keluhan para wirausaha baru yang mengalami kesulitan dalam 

usahanya tersebut. Tujuan kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan para 

pelaku usaha mikro dengan sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah para 

pelaku usaha mikro dan wirausaha baru di Kabupaten Banyuwangi. 

A.1.2. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan 

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa perkembangan 

koperasi tiap tahun meningkat baik kualitas SDM pelaku koperasi maupun 

tumbuhnya wirausaha baru. Berdasarkan potensi tersebut diharapkan adanya 

peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Yaitu dengan peningkatan jumlah pelaku usaha terhadap kualitas barang 

dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan 

jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan 

dan peningkatan kesadaran tertib niaga, diharapkan akan menciptakan usaha yang 

tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian 

Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi 

pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan serta daya beli masyarakat. 



LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banyuwangi Thn. 2018  11 
 

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 telah membuahkan hasil yaitu 

mendapatkan “ Penghargaan Tingkat Provinsi sebagai Top 25 Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2018 Kategori Kolaborasi Dalam Kegiatan 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada BALON UNYU Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi ” dan “ ICSB Indonesia Presidential Award 

2018 Category Policy Maker ”. 

 

A.1.3. Permasalahan dan Solusi 

1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain : 

a) Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM; 

b) Minimnya diversifikasi usaha koperasi; 

c) Masih adanya KSP/USP yang belum dikelola secara baik dan profesional; 

d) Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro. 

2. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 

a) Dilaksanakan pelatihan maupun pendampingan terhadap para pelaku usaha 

mikro kecil menengah dan perkoperasian secara kontinyu dan simultan yang 

bersifat pengembangan kualitas SDM kepada pengelola/manager koperasi 

maupun pelaku UMKM; 

b) Mendorong KSU untuk melaksanakan diversifikasi usaha koperasi selain 

usaha simpan pinjam sebagai penguatan manajemen usaha koperasi; 

c) Memberikan pelatihan maupun pendampingan penguatan kelembagaan 

koperasi secara kontinyu, baik langsung maupun tidak langsung bagi 

pengurus KSP/USP agar koperasi yang dikelola dapat dijalankan secara 

profesional dan akuntabel; 

d) Melakukan kerjasama / fasilitasi permodalan baik dengan Perbankan 

maupun lembaga keuangan yang lain; 

e) Pelatihan atau pendampingan manajemen pemasaran, baik langsung maupun 

tidak langsung bagi pelaku usaha mikro melalui Klinik KUMKM dan 

Rumah Kreatif Banyuwangi Mall. 
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

(%) 

Meningkatnya laju 

pertumbuhan 

ekonomi sektor 

koperasi dan usaha 

mikro yang 

berkualitas 

Persentase UKM 

terhadap UMKM 

% 12,00 12,30 102,50 

Persentase koperasi 

Berkualitas 

% 9,84 10,04 102,13 

Menurunnya 

kesenjangan 

pendapatan 

UMKM antar 

wilayah 

Gini rasio 

pendapatan 

UMKM antar 

wilayah kecamatan 

Rasio 0,21 0,21 100 

Terwujudnya 

sumberdaya dan 

manajemen 

Perangkat Daerah 

yang profesional 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

% 81 86,73 107,07 
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TAHUN 2018 

Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

(%) 

Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan 
Koperasi 

Persentase koperasi 
aktif 

% 82,00 83,00 101,22 

Persentase 

pertumbuhan jumlah 
anggota koperasi 

% 0,47 0,53 112,77 

Pengembangan 

Usaha Koperasi 

Persentase koperasi 
sehat 

% 15,86 34,92 220,18 

Persentase 

peningkatan volume 
usaha koperasi 

% 15,50 15,60 100,65 

Penumbuhan 

Wirausaha Baru 

Persentase wirausaha 

mikro baru yang 
tumbuh 

% 0,35 0,38 108,57 

Pembinaan 

Lingkungan Sosial 

Lingkup Usaha 
Mikro 

Rasio Pemerataan 

Unit Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah 

Rasio 21,00 21,00 100,00 

Peningkatan dan 
Pengembangan 

Usaha Mikro 

Persentase usaha 
mikro yang 

mengalami 
perkembangan usaha 

% 15,00 15,10 100,67 

     

    Banyuwangi,       Januari 2019 

         KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM 

         KABUPATEN BANYUWANGI 
 

 

         ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE., MM.  

         Pembina Utama Muda 

         Nip. 19701212 199703 1 010 

 

 


