
Program dan Kegiatan Tahun 2019
Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri telah  menyusun
program  dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi , dengan kegiatan :

a. Disemenasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi
b. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi
c. Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana koperasi
d. Peningkatan peran DEKOPIN
e. Penguatan kelembagaan kelompok usaha melalui pembentukan koperasi
f. Diklat Perkoperasian
g. Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP
h. Pelatihan perkoperasian bagi koperasi wanita se-Provinsi Kepri
i. Pembinaan penyelenggaraan RAT koperasi
j. Pembinaan dan sertifikasi bagi KSP/USP se Prov.Kepri
k. Pendampingan inventarisasi Dana Bergulir
l. Pembinaan Manajemen pengelolaan KSP/USP
m. Pembinaan SOP keuangan koperasi
n. Diklat SKNNI bagi KSP/USP se-Prov. Kepri
o. Pelatihan Manajemen perkoperasian
p. Perizinan dan sistem informasi koperasi dan UKM berbasis online
q. Pembinaan pengawasan koperasi
r. Pembinaan perpajakan koperasi
s. Pelatihan peningkatan SDM koperasi
t. Pelatihan perpajakan untuk koperasi dan UKM

2. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan, didukung kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi dan promosi hasil produksi KUKM melalui pameran
b. Fasilitasi operasional Jamkrida
c. Fasilitasi sarana dan prasarana PLUT dan Balatkop
d. Pendampingan pengelolaan Teknologi keuangan bagi UKM
e. Pendataan koperasi dan UKM yang menerima fasilitas kredit baik Bank/non Bank
f. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi dan pengusaha wanita
g. Peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk
h. Pengenalan dan promosi hasil produk KUKM Prov. Kepri
i. Galery KUKM Provinsi Kepri
j. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan data KUKM
k. Dukungan biaya pembuatan akta notaris pendirian koperasi dan izin operasional KSP/USP
l. Workshop peningkatan usaha bagi PKL
m. Partisipasi dalam festival bahari Kepri
n. Promosi hari besar daerah



o. Pembangunan/penyediaan kios-kios di pusat-pusat wisata
p. Komunitas kaumula kuliner dan wisata yang kondusif dilintas barat Penaga Kab. Bintan Prov.
Kepri
q. Pusat kuliner di Dompak Prov. Kepri
r. Pusat kuliner terapung di Tanjungpinang Prov.Kepri
s. Komunitas pasar kaget akhir pekan di Dompak Prov. Kepri

3. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi :
a. Bimtek evaluasi kebijakan pelaksanaan PUG bidang KUKM
b. Fasilitasi penataan dan pemberdayaan PKL
c. Magang bagi UKM
d. Magang manajemen pemasaran koperasi
e. Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi UKM
f. Pelatihan manajemen berbasis online bagi koperasi
g. Pelatihan pengolahan makanan hasil laut bagi koperasi nelayan
h. Pembinaan kepada penerima pinjaman dana bergulir
i. Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui bimbingan teknis manajemen usaha dan
kewirausahaan bagi usaha kecil
j. Pengembangan produk unggulan Provinsi Kepri
k. Peningkatan dan pengembangan kapasitas wawasan bagi Aparatur
l. Seminar kewirausahaan bagi koperasi Provinsi Kepri
m. Pelatihan manajemen berbasis kompetensi bagi UKM
n. Peningkatan daya saing produk UKM berskala eksport
o. Fasilitasi pembiayaan KUKM melalui Lembaga Keuangan
p. Pembinaan terhadap KUKM
q. Penyusunan kebijakan kewajiban pasar modern menyediakan tempat untuk produk KUKM
r. Fasilitasi kemitraan KUKM dengan BUMN
s. Rumah centre kemasan UKM Prov. Kepri
t. Publikasi media online Dinas Koperasi dan UKM

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Penyediaan jasa administrasi keuangan
b. Penyediaan jasa tenaga pendukung
c. Kegiatan pelaksanaan rutinitas perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan sarana dan prasarana kantor

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
b. Penyusunan laporan keuangan
c. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah :



a. Penyusunan rencana kerja
b. Rapat koordinasi bidang koperasi dan UKM
c. Evaluasi dan penyusunan laporan-laporan pembangunan bidang koperasi dan UKM
d. Sinkronisasi database KUKM dengan sistem aplikasi se-Prov. Kepri


