INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM KAB. SOPPENG
NO
1

SASARAN
Meningkatnya koperasi sehat berprestasi
dan terwujudnya penguatan
kelembagaan koperasi

INDIKATOR
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Persentase Koperasi Bidang koperasi
Data hasil penilaian
koperasi sehat
kesehatan

FORMULA
KET
Persentase jumlah koperasi koperasi yang telah melaksanakan RAT
yang berpredikat
sehat dibandingkan
jumlah koperasi yang
yang telah melaksanakan
RAT

2 Berkembangnya UMKM serta terjaganya
pertumbuhan ekonomi

Peningkatan nilai
produk UMKM

Bidang koperasi

Data nilai produk
UMKM

Nilai produk spesifik lokal
UMKM daerah s.d tahun n.

3 Meningkatnya kemmpuan teknologi
dan mutu produk industri serta
meningkatnya pemasaran produk industri

Peningkatan nilai
produksi IKM
Tumbuhnya sentra
industri potensial

Bidang perindustrian

data industri
Data sentra industri

Nilai produksi IKM s.d
Tahun n.
Jumlah pertumbuhan
sentra industri potensial
baru Tahun n.

4 Peningkatan kinerja sektor perdagangan

Peningkatan nilai
Bidang perdagangan
omZet perdagangan

Data omzet
perdagangan

Nilai omzet perdagangan
s.d Tahun n.

5 Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur
bagi pelaku usaha dan konsumen

Persentase
pedagang taat
UUPK

Daftar pedagang
yang taat UUPK

Persentase jumlah
pedagang taat UUPK
dibandingkan jumlah
pedagang yang dikunjungi

Bidang perlindungan
konsumen

Mengetahui :
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi
dan UKM Kab. Soppeng

Drs. ILHAM, M. S.i
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.
: 1958110 198003 1 031

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SOPPENG
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TUGAS
: Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusn pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenanganya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
FUNGSI
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sessuai dengan lingkup tugas dan kewenanganya
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian perlengkapn dan peralatan
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO
1

SASARAN
Meningkatnya koperasi sehat berprestasi
dan terwujudnya penguatan
kelembagaan koperasi

INDIKATOR
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Persentase Koperasi Bidang koperasi
Data hasil penilaian
koperasi sehat
kesehatan

FORMULA
KET
Persentase jumlah koperasi koperasi yang telah melaksa
yang berpredikat
sehat dibandingkan
jumlah koperasi yang
yang telah melaksanakan
RAT

2 Berkembangnya UMKM serta terjaganya
pertumbuhan ekonomi

Peningkatan nilai
produk UMKM

Bidang koperasi

Data nilai produk
UMKM

Nilai produk spesifik lokal
UMKM daerah s.d tahun n.

3 Meningkatnya kemmpuan teknologi
dan mutu produk industri serta
meningkatnya pemasaran produk industri

Peningkatan nilai
produksi IKM
Tumbuhnya sentra
industri potensial

Bidang perindustrian

data industri
Data sentra industri

Nilai produksi IKM s.d
Tahun n.
Jumlah pertumbuhan
sentra industri potensial
baru Tahun n.

4 Peningkatan kinerja sektor perdagangan

Peningkatan nilai
Bidang perdagangan
omZet perdagangan

Data omzet
perdagangan

Nilai omzet perdagangan
s.d Tahun n.

5 Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur
bagi pelaku usaha dan konsumen

Persentase
pedagang taat
UUPK

Bidang perlindungan
konsumen

Daftar pedagang
yang taat UUPK

Persentase jumlah
pedagang taat UUPK
dibandingkan jumlah
pedagang yang dikunjungi

Mengetahui :
Kepala Dinas Koperindag

Drs. H. ANDI MUHAMMAD ILHAM, MM
Nip. 19620909 199003 1 012

