BAB V
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1 Program, Pendanaan indikatif
Dalam rangka singkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel dengan RPJMD
Kabupaten Boven Digoel, maka program dan kegiatan yang akan direncanakan
selama periode 2016-2020 adalah, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan beberapa kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g. Penyediaan bahan logistic kantor
h. Penyediaan makanan dan minuman
i.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

j.

Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan beberapa
kegiatan :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pengadaan meubelair
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakian dinas beserta perlengkapanya
b. Pengadaan pakian khusus hari-hari tertentu
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4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

6. Program pengembangan industri kecil dan menengah
a. Monitoring pembagian bantuan ke distrik

7. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
a. Penyelenggaraan

pelatihan

kewirausahaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan
b. Pelatihan manajemen dan pemasaran usaha bagi UKM

8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
a. Pelatihan koperasi
b. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan standar atau ketentuan
pengelolaan koperasi (OTSUS)
c. Pembinaan koperasi peran serta masyarakat adat asli papua (KOPERMAS)
9. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
a. Fasilitasi dukungan permodalan dan penjaminan usaha (OTSUS)

10. Program pembinaan dan pendampingan pelaku usaha ekonomi kerakyatan
(OTSUS)
a. Pemberian bantuan fasilitas dan permodalan (OTSUS).

1.3 Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Indikatif (matriks terlampir).
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