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BAB III 

SETTING PENELITIAN 

3.1 Profil Kota Batu 

3.1.1 Lambang Kota Batu 

Sumber : www.batukota.go.id 

1. Gambar Bintang

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun

berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi 

kerukunan umat beragama 

2. Gambar Padi dan Kapas

melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17

dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota 

Batu 

3. Gambar Gunung

melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada

lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang 
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memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu 

menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga 

menjadi daya tarik wisata  

4. Gambar Keris 

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, 

kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta 

kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan 

5. Gambar Rantai 

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara 

Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara 

Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak 

terpisahkan. 

6. Gambar Candi 

Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan 

teratur. 

7. Warna Dasar Hijau 

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu 

adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" 

(Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani. 

8. Gambar Air 

Melambangkan sumber kehidupan yang lestari. 
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9. Bentuk Perisai 

Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan 

Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia. 

10. Warna Merah Putih 

Melambangkan Bendera Indonesia. 

11. Tulisan Kota Batu 

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu. 

12. Hakaryo Guno Mamayu Bawono 

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya 

Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang 

merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, 

Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebgai tanggal peresmian 

Kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar Hukum peresmian 

Kota Batu diatur dalam UUN 11 Th 2001 

3.2  Visi dan Misi Kota Batu  

3.2.1 Visi  

Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis  Kepariwasataan 

Internasional. Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya 

Saing Ditopang  Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh 

Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai 

Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3.2.2 Misi  

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama 
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2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian 

Organik 

4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota 

Kepariwisataan Internasional 

5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah 

6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan 

7. Peningkatan Kualitas Kesehatan 

8. Pengembangan Infrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran 

Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu     Lintas  

9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan 

Pelayanan Kepada Masyarakat 

10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang 

Harmonis Dan Demokratis 

11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM 

3.3 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM dinaungi oleh 

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yang terletak di Jl. 

Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu 

Jawa Timur, tepatnya di lantai 3 Balai Kota Among Tani. Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada tahun 2017 berganti nama 

menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. Diskopumdag 

beberapa kali mengalami perpindahan kantor pada tahun 2005-2014 kantor 

Diskopumdag berada di Jl. Diponegoro No. 8, tahun 2014-2015 berpindah  di 
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Graha Tapak Lima, tahun 2016 berpindah di Gedung Kesenian Oro-oro 

Ombo dan pada akhirnya ditetapkan di Balai Kota Among Tani. 

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan 

Perdagangan  

Gambar 3.1  Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 

 

Sumber : Database Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah dan Perdagangan 

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dipimpin oleh Sinal 

Abidin, S.Sos., MM, kemudian di posisi selanjutnya yaitu terdapat Sekretaris 

Dinas yaitu Hari Susetyo, SE., MM, di bawah Sekretaris Dinas terdapat Dua 

Sub bagian yaitu Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan yang di duduki 
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oleh Drs. Kasmari dan Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan yang 

diduduki oleh Amida Yusiana, S.Sos. Bagian lain juga terdapat kepala UPT 

pasar yaitu Ali Erfan, S.IP  dan kepala sub bagian tata usaha UPT pasar yaitu 

Fadli Amarullah, SH., MH Selain itu didalam Dinas Koperasi Usaha Mikro 

dan Perdagangan juga terdapat 3 bidang yaitu: 

a. Kepala Bidang Koperasi 

Bidang ini terdapat beberapa pembagian  yaitu terdapat kepala Seksi 

Kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi yaitu Tri 

Wahjono A.D. SE, kepala seksi pengawasan koperasi Siswandono, S.Sos, dan 

kepala seksi pemberdayaan usaha koperasi Paina, SE. 

b. Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah (Evi 

Rahyoeningtiyas, SE., MM) 

Bidang ini juga terdapat bereberapa pembagian yaitu terdapat  kepala seksi 

pemberdayaan usaha mikro Rahman Safi’i, SE, kepala seksi pemberdayaan 

industri kecil dan menengah Herwindra Danardana, S.Sos, MM, dan kepala 

seksi pengembangan usaha mikro, industri kecil dan menengah Murti 

Hardiyati, Bc.Kn. 

c. Kepala Bidang Perdagangan ( Alfian Hafny, SH, MM) 

Bidang ini juga terdapat beberapa pembagian yaitu terdapat kepala seksi 

pembinaan dan pengembangan distribusi perdagangan Antok Hariono, SH., 

MM, kepala seksi pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor 

Inol Ertadiansah, SH., MM, dan kepala seksi metrologi dan tertib niaga Ir. 

Abdul Rahman. 
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Penjelasan di atas adalah mengenai struktur organisasi di Dinas Koperasi 

Usaha Mikro dan Perdagangan dan beberapa pembagian didalamnya. Selain 

itu Koperasi dan Usaha Mikro juga memiliki lembaga yang dinaungi yaitu 

PLUT-KUMKM Kota Batu.  

3.4 Profil Pusat layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Batu 

 Pusat Layanan Usaha Terpadu Kopeerasi-Usaha Mikro Kecil 

Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Batu terletak di Jl. Abdul Gani atas No. 2 

Ngaglik Kota Batu. PLUT-KUMKM Kota Batu di dirikan pada tahun 2013, 

dimana PLUT-KUMKM kota batu langsung ditangani oleh kementrian pusat. 

Ketika PLUT-KUMKM Kota Batu dipegang langsung oleh kementrian maka 

semua kegiatan telah diatur langsung oleh kementrian dengan begitu semua 

kontrol atau kendali dapat langsung dipegang oleh kementrian. Akan tetapi, 

pada tahun 2014 PLUT-KUMKM di alihkan ke kota atau kabupaten yang 

ditangani oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan 

Perdagangan. 

PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa 

non finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja 

pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan 

kapasitas kewirausahaan, teknis dan managerial, serta kinerja kelembagaan 

dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM. 
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3.5 Visi Misi 

a.  Visi  

  Menjadi Pusat Layanan Terpadu Utama yang memampukan 

koperasi dan UKM dalam mengembangkan potensi unggulan daerahnya. 

b. Misi 

1. Menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi 

permasalahan pada koperasi dan pengusaha mikro, keci dan menengah 

2. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan 

yang tepat pada koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk 

mendapatkan solusi yang spesifik (center of refferal) 

3. Menjadi estalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik 

trbaik dari penegmabangan koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah (centre for best pratice) 

3.6 Tujuan 

Penyedia layanan yang dapat memampukan koperasi dan UMKM di 

daerah tersebut untuk mengembangkan potensi unggulan daerahnya, 

sehingga terdapat peningkatan kinerja KUMKM, dengan empat tolak ukur : 

Produktivitas KUMKM, nilai tambah KUMKM, kualitas kerja KUMKM dan 

daya saing KUMKM Konsultan yang ada di PLUT-KUMKM Kota Batu 

terdiri dari lima konsultan, diantaranya : 

1. Konsultan kelembagaan oleh Bapak Arifin 

2. Konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh bapak Roni Fransiska 

3. Konsultan Produksi oleh Bapak IR. Riyanto 

4. Konsultan Pembiayaan oleh  Ibu Chandra Thirta 
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5. Kosultan Pemasaran oleh bapak Mashudi 

Layanan pendampingan yang dilakukan oleh para Konsultan pendamping 

yang direkrut melalui kerjasama dengan pihak independen. Dalam melakukan 

perannya, Konsultan pendamping bertugas di bidang masing-masing yaitu: 

a. Bidang kelembagaan, meliputi : pembentukkan dan pemantapan 

kelembagaan koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, pergaulan sentra 

UKM/Klaster/Kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM, 

advokasi perlindungan KUMKM. 

b. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM) meliputi: pelatihan perkoperasian, 

kewirausahaan dan magang 

c. Bidang Produksi meliputi : akses bahan baku, pengembangan produk 

(peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan), diverifikasi produk, 

standarisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi. 

d. Bidang pembiayaan meliputi : penyusunan rencana bisnis proposal usaha, 

fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan Bank ddan non Bank, 

pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan. 

e. Bidang Pemasaran meliputi : informasi pasar, promosi, peningkatan akses 

pasar, pengembangan jaringan pemasaraan dan kemitraan, pemanfaatan IT 

(e-commerce) serta pengembangan data base yang tekait pengembangan 

KUMKM. 

3.7 Kelembagaan 

  PLUT-KUMKM merupakan bagian dari Struktur organisasi pemerintah 

provinsi dan atau kabupaten/kota di bawah koordinasi instansi yang 
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membidangi pembinaan koperasi dan UKM ditingkat propinsi atau 

kabupaten/kota (kelembagaan PLUT-KUMKM berupa struktur di bawah 

SKPD dan atau UPTD. Setara eselon III atau IV. 

 Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi 

kelembagaan PLUT-KUMKM untuk mengendalikan seluruh keputusan dan 

kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan efektif. 

Semakin besar kelembagaan PLUT-KUMKM, semakin besar pula tuntutan 

untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus 

sama baik dengan aspek administrasi. Sisi pendapatan harus juga sama 

baiknya dengan pengendalian biaya. Semua itu hanya terwujud apabila 

kelembagaan PLUT-KUMKM memiliki panduan yang jelas tentang 

pengambilan keputusan dan kegaiatannya. Kegiatan penulisan SOP ini 

disajikan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan PLUT-KUMKM tentang 

penyusunan prosedur operasional standar yang benar. 

 Proses penulisan SOP harus dipahami oleh masing-masing fungsi dalam 

organisasi. Pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dan menuliskan 

dokumen SOP menjai suatu keharusan umum yang tidak dapat dihindari. 

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien 

dan akuntebel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintah / 

kualitas pelayana publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan 

SOP-SOP PLUT-KUMKM. 

 Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah 

(KUMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup 

rakyat. KUMKM di Indonesia saat ini  masih dihadapkan pada bebrabagi 
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kendala dan permasalahan yang memerlukan solusi. Hal tersebut, berkaitan 

dengan sumber daya produktif seperti permodalan, teknologi, pasar, 

informasi, produksi dan SDM.  

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pendampingan merupakan salah 

satu program yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Melalui proses pendampingan diharapkan dapat dicetak UMKM yang kreatif, 

berwawasan luas, profesional dan terampil, siap untuk bersaing di pasar. 

 Sejalan dengsn itu, Kementrian Koperasi dan UKM melakukan program 

pendampingan melalui PLUT-KUMKM, yang dilaksanakan bersinergi 

dengan pemerintah prov/DI dan Kab/Kota dalam rangka percepatan 

peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja 

koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

3.8 Sasaran Indikator Kinerja 

 Mediasi berkembangnya jaringan layanan usaha yang dikembangkan 

bersama dengan lembaga kemitraan. 

1. Bertambahnya potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh 

Koperasi dan UMKM  

2. Meningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM 

3. Meningkatan nilai tambah Koperasi dan UMKM 

4. Meningkatnya kualitas kerja Koperasi dan UMKM  

5. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM 

6. Meguatnya jaringan layanan usaha yang dikembangkan bersama dengan 

lembaga kemitraan setempat 



55 
 

Tabel 3.1 Sasaran dan indikator kinerja utama PLUT – KUMKM 2014-2015 

Sasaran dan indikator kinerja utama PLUT – KUMKM 2014-2015 

No Sasaran strategis Indikator kinerja utama 

1. 

Bertambahnya potensi 

unggulan daerah yang 

dikembangkan  oleh 

koperasi dan UMKM 

a. Adanya atau meningkatnya produk 

atau komoditas unggulan daerah. 

b. Jumlah KUMKM yang 

menghasilkan produk atau 

komoditas unggulan daerah. 

2. Meningkatnya produktivitas a. Stabilitas atau peningkatan jumlah 

tenaga kerja yang diciptakan dari 

KUMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

b. Peningkatan omset penjualan 

KUMKM pengguna layanan 

PLUT0UMKM 

c. Peningkatan profit KUMKM 

pengguna layanan PLUT-KUMKM 

d. Stabilitas atau peningkatan produksi 

KUMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

3. Meningkatnya nilai tambah 

koperasi dan UMKM 

a. Jumlah inovasi yang dilakukan oleh 

KUMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

b. Adanya sejumlah unit yang 

menerapkan teknologi (mesin, 

peralatan, teknologi informasi) dari 

KUMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

c. Jumlah produk olahan yang 

dihasilkan oleh KUMKM pengguna 

layanan PLUT-KUMKM 

d. Volume produk-produk olahan 

KUMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

e. Jumlah produk yang tersertifikasi 

dan/ atau terstandardisasi dari 

UMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

f. Jumlah paten dan HAKI yang 

terdaftarkan oleh KUMKM 

pengguna layanan PLUT-KUMKM 

4. Meningkatnya kualitas kerja 

koperasi dan UMKM 

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja 

dari KUMKM pengguna layanan 

PLUT-KUMKM 

b. Penerapan praktek baik produksi 

(good manufacturing practices 
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c. Penggunaan bahan baku yang ramah 

lingkungan KUMKM pengguna 

layanan PLUT-KUMKM 

d. Pengguna pengolahan limbah yang 

tepat pada industri UMKM 

pengguna layanan PLUT-KUMKM 

e. Penerapan praktek baik proses 

produksi berkelanjutan, seperti 

pengguna energi dan proses 

produksi ramah lingkungan pada 

KUMKM pengguna layanan PLUT-

KUMKM 

5. Meningkatnya daya saing 

koperasi dan UMKM 

a. Jumlah usaha baru yang lahir dan 

dimulai karena pemanfaatan 

layanan PLUT-KUMKM 

b. Jumlah pengembangan usaha 

(ekspansi, pasar yang meluas) 

karena pemanfaatan layanan PLUT-

KUMKM 

c. Jumlah investasi baru dari KUMKM 

pengguna layanan PLUT-KUMKM 

d. Jumlah produk ekspor dari 

KUMKM pengguna layana PLUT-

KUMKM 

6. Menguatnya jaringan 

layanan usaha yang 

diseimbangkan bersama 

dengan lembaga setempat 

a. Peningkatan jumlah mitra PLUT-

KUMKM 

b. Peningkatan jenis kemitraan PLUT-

KUMKM untuk pengemban 

layanan 

c. Peningkatan luas jangkauan layanan 

PLUT-KUMKM 
 

Penjelasan sasaran dan indikator dalama mengukur tujuan, ditetapkan 

sasaran yang berdasarkan pada enam hal berikut : 

1. Peningkatan potensi unggulan daerah 

2. Peningkatan produktivitas 

3. Peningkatan nilai tambah 

4. Peningkatan kualitas kerja 

5. Peningkatan daya saing dan 

6. Peningkatan kerja sama dan jaringan layanan 



57 
 

3.9 Tugas Konsultan 

Setiap konsultan memeiliki tugas masing-masing disetiap bidangnya, akan 

tetapi secara garis besar ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan 

oleh konsultan sesuai dengan SOP yang ada, diantaranya : 

1. Membantu menemukan dan menganalisa kekuatan dan kelemahan 

KUMKM 

2. Mendorong tumbuhnya sikap, jiwa dan semangat wirausaha KUMKM 

3. Memberikan pendampingan dan konsultasi teknis mengenai pengeloaan 

SDM, Keuangan, Pemasaran dan Produksi 

4. Membantu KUMKM dalam menyususn Rencana Strategis 

5. Melakukan pelatihan dan pengembangan serta pendampingan 

penyusunanlaporan keuangan KUMKM 

6. Melakukan pendampingan Standar Operasinal Manajemen (SOM) dan 

Standar Operasional Procedure (SOP) KUMKM 

7. Memberikan konsultsasi dan pendampingan tentang model perencanaan 

dan pengendalian organisasi, pelayanan, bisnis dan keungan 

8. Membantu memfasilitasi KUMKM dalam mengakses sumber dana baik 

bank maupun non bank 

9. Bersama unsur-unsur masyarakat dan stakeholders yang lain menjaga dan 

mendorong agar KUMKM tetap tumbuh dengan baik menjadi pelaku 

usaha yang mandiri, sehat dan tangguh 

10. Melakukan advokasi, menjadi mediator bisnis dan membangun jalinan 

kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku usaha yang 

bermanfaat bagi KUMKM 
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11. Melaporkan hasil pelayanan yang dilakukan secara berskala 

3.10  Sistem Rekrutmen Konsultan 

Dijelaskan dalam kebijakan pengembangan PLUT –KUMKM dalam Bab 

VI psal 12 sistem rekrutmen konsultan / pendamping , diantaranya : 

a. Sistem rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM disususn oleh 

Kementrian 

b. Rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM dilakukan mulai dari 

perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi, dan peneapan Konsultan 

Pendamping yang memenuhi syarat 

c. Pelaksanaan pengumuman rekrutmen Konsultan pendamping PLUT-

KUMKM, dilakukan melalui media online dan atau surat edaran ke 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota Peserta program PLUT-KUMKM 

3.11 Persyaratan Calon Konsultan 

Persyaratan Calon Konsultan pendamping PLUT-KUMKM pada Bab 

VI Pasal 13 adalah sebagai berikut : 

a. Persyaratan Umum: 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Usia Maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat tanggal pendaftaran; 

3) Pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau yang disetarakan; 

4) Berdomisili di sekitar lokasi daerah peserta program PLUT-

KUMKM; 

5) Berpenampilan baik, teliti dan cekatan; 

6) Komunikatif dan dapat bekerja secara tim; 

7) Berdisilin Tinggi; 
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8) Mampu bekerja mandiri; dan 

9) Bersedia bekerja sesuai deadline 

b. Persyaratan Khusus : 

1) Pengalaman menjadi konsultan pendamping dibuktikan dengan 

surat pengalaman kerja; 

2) Memiliki sertifikat pelatihan konsultan pendamping KUMKM; 

3) Mahir menggunakan aplikasi komputer dan multimedia; 

4) Mengenal produk unggulan daerah masing-masing; 

5) Memiliki minat dalam pengembangan KUMKM; 

6) Membuat surat peryataan yang berisi: 

a) Kesediaan dan kesanggupan untuk mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan; 

b) Tidak dalam status sebagai karyawan/pegawai tetap pada 

Instansi Pemerintah atau lembaga/Instansi lain (Deputi Bidang 

Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha, 2014:12-13). 

Konsultan dalam masa jabatannya tertera di Surat Keputusan (SK) 

dinas koperasi – usaha mikro dan perdagangan di provinsi Jawa Timur tertulis 

bahwa konsultan memiliki masa jabatan satu tahun. Akan tetapi, apabila 

konsultan masih dibutuhkan dalam bidangnya maka akan di perpanjang setiap 

tahunnya. 

 


