Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188.45/18/Set/Kopperindag/2018
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Cascading Pohon Kinerja Dinas Kopperindag Kab. Barito Kuala
Tahun 2017 – 2022
1.
2.
3.

Kinerja Utama
Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro
Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat
Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan

1.
2.
3.
4.

Prosentase koperasi yang berkualitas
Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil
Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas
Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan

Indikator Kinerja

1.
2.

1.
2.
3.

Kinerja Utama
Meningkatnya kelembagaan koperasi
Meningkatnya usaha mikro yang berkembang modal sendiri dan
omsetnya
Indikator Kinerja
Prosentase Koperasi yang berkembang modal sendiri, omset dan
SHU-nya
Jumlah pelaku usaha mikro yang dikembangkan permodalan dan
omsetnya
Jumlah sarana pemasaran bagi usaha mikro










Kinerja Utama
Pembinaan, pemberdayaan, pengambangan , pengawasan
dan penghargaan koperasi
Indikator Kinerja
Jumlah peserta rapat koordinasi yang memahami kebijakan
program pengembangan koperasi
Jumlah pengelola koperasi yang memahami prinsip-prinsip
perkoperasian
Jumlah pengelola koperasi peserta bimtek yang memahami
administrasi usaha koperasi
Jumlah peserta Bimtek akuntansi Kop. yang mampu
membuat laporan keuangan koperasi
Jumlah pengelola Kop. Peserta Bimtek yang memahami
tupoksi perangkat organisasi Kop.
Jumlah Koperasi yang menerima penghargaan

Kinerja Utama

•






Pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan fasilitasi
usaha mikro
Indikator Kinerja
Jumlah Usaha Mikro yang mampu mengembangkan
permodalan dan usahanya
Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan permodalan dan
usahanya
Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki jiwa
kewirausahaan
Jumlah pengadaan sarana pemasaran bagi usaha mikro

1.
2.
1.
2.

Kinerja Utama
Meningkatnya jumlah IKM yang produknya
diterima pasar
Meningkatnya sentra industri potensial
Indikator Kinerja
Jumlah produk IKM yang diterima pasar
jumlah sentra yang terbentuk pada wilayah
kecamatan






2.
1.
2.

Kinerja Utama
Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi
perdagangan
Meningkatnya Kualitas Barang beredar yang standar
Indikator Kinerja
Prosentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan
yang memadai/representatif
Prosentase barang beredar yang standar

Kinerja Utama
Pembinaan IKM dalam memperkuat
jaringan klaster industri




Kinerja Utama
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produksi
Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan

Indikator Kinerja
Jumlah jaringan klaster industri
Jumlah sentra yang dibina




Indikator Kinerja
Jumlah revitalisasi pasar tradisional
Jumlah PKL dan Asongan yang ditata




Kinerja Utama
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

•
•

Kinerja Utama
Penyusunan kebijakan industri terkait
dan industri penunjang IKM
Promosi IKM dan kerajinan
Fasilitasi inovasi produk kerajinan

•
•
•

Indikator
Jumlah penyusunan kebijakan industri
Jumlah pameran/promosi kerajinan
jumlah produk inovasi kerajinan

•

1.
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Indikator Kinerja
Jumlah barang (gabah) yang diresi gudangkan
Jumlah pameran dan promosi dagang
Jumlah kebutuhan bahan pokok yang dimonitor
Jumlah barang/produk tertentu (bersubsidi) yang diawasi
Jumlah tindak lanjut terhadap pelanggaran barang
bersubsidi
Jumlah pelaku usaha yang memahami e-commerce
Kinerja Utama
Fasilitasi penyelesaian permasalahan/pengaduan
konsumen
Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha
Indikator Kinerja
Jumlah konsumen yang cerdas (memahami hak dan
kewajibannya)
Prosentase alat UTTP yang ditera / Tera ulang
Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha

