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BAB IV 

GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambar Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama ”Senapelan” yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya 

sebagai lading, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan 

Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disenut Dusun 

Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sugai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Jalil Alamudin  Syah menetap di 

Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan 

perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid 

Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk 

membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di 

tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 
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Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 juni 1784 M 

berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah 

Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” 

selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sabutan 

Senapelan sudah tinggal dan mulai populer dengan sebutan “PEKAN BAHARU” 

yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. 

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan, antara sebagai berikut: 

 SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No. 1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh 

seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru; 

 Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer 

disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai Gunco; 

 Ketetpan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No, 103 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hamite ata Kotapraja; 

 UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil; 

 UU No. 8 Tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja; 

 Kepmendagri No. Desember 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru 

menjadi Ibu Kota Provinsi Riau; 

 UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya; 
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 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota. 

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101
o
14’ – 101

o
34’ Bujur Timur dan 0

o
25

’ 
– 

0
o
45’ Lintang Utara.Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. 

Permukaan wilayah bagiam Utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5-11 meter. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km
2 

menjadi ± 446,50 Km
2
, 

terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil 

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN TK. I Riau maka ditetapakan luas 

Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km
2
. 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fsilitas dan utilitas 

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptnya tertibpemerintahan dan 

pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan Baru dengan 

Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan /Desa. 

Dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah sebanyak 964.558 juta jiwa. 

 



46 
 

 
 

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2014 

No Kecamatan Luas Wilayah (Km
2
) Jumlah 

Penduduk 

1 Tamban 59,81 188.806 

2 Payung Sekaki 43,24 93,479 

3 Bukit Raya 22,05 101,548 

4 Marpoyan Damai 29,74 130,349 

5 Tenayan Raya 171,27 136,716 

6 Lima Puluh 4,04 41,994 

7 Sail 3,26 21,809 

8 Pekanbaru Kota  2,26 25,784 

9 Sukajadi 3,76 47,814 

10 Senapelan 6,65 37,024 

11 Rumbai 128,85 70,219 

12 Rumbai Pesisir 157,33 69,016 

 Jumlah 632,26 964,558 

Sumber: Dari Penelitian Terdahulu 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. 

Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, 

Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. 

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat 

pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.  

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: 

 Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar; 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Palalawan; 

 Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Palalawan, dan 

 Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
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Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 34,1
o 

c – 35,6
o
 c dan suhu minimum antara 20, 2

o
 c – 

23,0
o
 c Curah hujan antara 38,6 – 435, 0 mm/tahun dengan keadaan musim 

berkisar : 

 Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d dan  

 Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. 

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%.Kelembapan minimum antara 

46% - 62%. 

4.1.3 Visi Dan Misi Kota Pekanbaru  

Visi: 

 Visi kota Pekanbaru tahun 2012-2017 adalah “Terwujudnya Kota 

Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan  yang Madani” 

Misi: 

1. Meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 

ditingkat lokal, nasional maupun internasional; 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan 

kemampuan keterampilan tenaga kerja, pembangunan dan keluarga 

sejahterah; 

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa 
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berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam 

rukun dan damai; 

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersuh, energi, 

listrik penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 

infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta pinggiran kota; 

5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan; 

6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan 

investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang 

kondusif.  

4.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Visi : 

Dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi diambil suatu 

keputusan bahwa visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru : 

“Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang 

didukung oleh industri yang mapan, guna menujang ekonomi kerakyatan” 

 



49 
 

 

 

Penjelasan Visi: 

1. Pusat perdagangan barang dan jasa 

Pusat perdagangan barang dan jasa menggambarkan keadaan masyarakat 

Pekanbaru yang diinginkan pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota kanbaru bersama-sama dengan masyarakat pengusaha 

industri dan dagang di Kota Pekanbaru akan selalu berusaha semaksimal 

mungkin dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan 

barang dan jasa dikawasan Sumatra. Keinginan tersebut akan ditempuh 

melalui upaya pemberdayaan usaha industri dan perdagangan. 

2. Didukung oleh industri yang mapan 

Pengembangan industri dan perdagangan Indonesia diharapkan pada 

persaingan yang semakin tajam sebagai dampak dari globalisasi.Gejalanya 

terjadi dalam kegiatan produksi, pemasaran, finansial dan lain-lain yang 

kemudian mempengaruhi tatanan ekonomi antar negara. Proses globalisasi 

ini telah menimbulkan kadar hubungan interpendensi antar negara bahkan 

menimbulkan proses ekonomi dunia. Hal tersebut tercermin dengan 

terjadinya multi sourcing dalam produksi dan menimbulkan suatu peluang 

untuk menjadi bagian dari produksi global.Tidak terkecuali Kota Pekanbaru 

yang letaknya strategis, khususnya sebagai salah satu titk simpul IMT-GT, 

yang harus dapat menciptakan efesiensi dan produktifitas yang paling 

optimal sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dipasar global. Untuk 

menuju kemapanan industri di Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan 
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Perdagangan Kota Pekanbaru akan menetapkan langkah-langkah kebijakan 

sebagai berikut : 

a. Meningkatka daya saing industri dengan membuka kesemptan kerja dan 

berusaha bagi masyarakat serta menghapus segala bentuk diskriminatif 

dan hambatan 

b. Melakukan srafikasi usaha untuk lebih memfokuskan dan menyesuaikan 

program dan pola pembinaan sesuai dengan kondisi. 

c. Memberikan prioritas pengembangan komoditi unggulan dengan 

pendekatan klaster sesuai dengan potensi daerah. 

d. Fasilitas dan upaya pemberdayaan melalui : 

 Pengembangan produktifitas usaha. 

 Membuka peluang dan kesempatan yang luas. 

 Bantuan teknis dan financial. 

 Megembangkan kemitraan usaha/ keterkaitan. 

 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perdagangan. 

e. Mngembangkan jaringan kerjasama antara berbagai lembaga instansi dan 

lembaga pembinaan yang ada baik dalam daerah maupun antar daerah 

bahkan dengan pihak luar negeri. 

f. Mendorong partisipasi masyarakat professional (Lembaga Pembinaan, 

LSM, Universitas dan Consultan) untuk berperan aktif dalam pembinaan 

industri dagangan kecil dan menengah. 

g. Menunjang ekonomi kerakyatan 
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Kemajuan dan kemapanan sektor industry dan perdagangan diarahkan 

pada pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi 

kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan 

berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, 

mandiri maju berdaya saing berwawasan lingkungan 

berkelanjutan.Perwujudan kesejahtereaan rakyat yang ditandai dengan 

meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta 

memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu 

pangan, sandang, papan, kesejahteraan pendidikan dan lapangan kerja. 

Misi : 

Misi yang telah dirumuskan adalah : 

1) Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata. 

2) Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan. 

3) Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing. 

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang potensial baik disektor 

Industri maupun perdagangan. 

5) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat. 
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4.2.2 Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 

Tugas Fungsi, Keadaan Pegawai Dan Struktur Organisasi Dinas 

Perdangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru mempunyai sumber Daya yang bisa bermanfaat untuk 

kesejahteraan rakyat.Salah satunya adalah lokasinya wilayah yang strategi karena 

dekat dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura sehingga menjadi 

tempat persinggahan bagi para pendatang. Untuk peningkatan kesejahteraan 

rakyat maka sumber daya ini perlu dikekola dengan baik agar perolehan maupun 

penggunaannya dapat dilakukan dengan cara yang baik dan dapat dimanfaatkan, 

salah satunya adalah pengelolaan disektor industri dan perdagangan. Dalam 

melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Visi : 

“TERWUJUDNYA PUSAT PERDAGANAGAN JASA YANG DIDUKUNG 

OLEH INDUSTRI YANG MAPAN, GUNA MENUNJANG EKONOMI 

KREATIF”. Untuk mecapai visi tersebut maka didukung oleh misi, rencana 

trategis, tujuan, sasaran dan program serta rencana kerja yang terukur dan 

dilaksanakan setiap tahun. Oleh sebab itu sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah, pelaksanaan 

kinerja tersebut harus dipertanggung jawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip tahun 2014 ini disusun 

sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Disperindag dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi selama tahun 2014.Untuk mendapatkan gambaran atau nilai 

tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksaan kinerja pada kurun waktu satu 
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tahun secara sistematis, transparansi, dan akuntabilitas diharapkan dapat 

menjelaskan secara terbuka yang telah dilaksanakan secara proporsional untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja sebagai kewajiban. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindstrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 tersebut adalah 

sebagai berikut : 

A. Tugas Pokok 

Dinas Perindustrian dan Pergadangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas: 

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Perindustrian dan 

Perdagangan; 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

Perindustrian dan Perdagangan; 

c. Membina dan melaksanakan urusan dibidang Perindustrian dan 

Perdagangan; 

d. Membina Unit Pelaksanaan Dinas dalam lingkungan tugasnya; 

e. Menyelegggarakan urusan penatausahaan Dinas; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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B. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan perdagangan 

Kota Pekanbaru menyelenggrakan fungsi; 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi; 

d. Pembinaan dan pelaporan; 

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.   

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai rincian 

tugas : 

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian dan 

perdagangan 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang perindustrian dan perdagangan  

c. Membina dan melaksanakan urusan bidang perindustrian dan 

perdagangan 

d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian 

dan perdagangan 

e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya 

f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 



55 
 

 

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan rincian 

tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan 

b. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi 

d. Pembinaan dan pelaporan 

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

2. Sekretaris  

Sekretaris mempunyai rincian tugas : 

a. Memimpin, menyelengarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas; 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan di lingkungan dinas; 

d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau 

tidak berada ditempat; 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian; 

f. Mengkoordinasikan, megarahkan, membina danmerumuskan pedoman 

dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas; 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan; 

h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas; 
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i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor; 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing; 

k. Mengevaluasi tugas sekretarian berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis; 

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisai dan bimbingan teknis; 

n. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan program kerja dinas; 

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga; 

3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas; 

4. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan; 

5.  Pengkoordinasian laporan tahunan; 
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6. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor; 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

3. Bidang Perindustrian 

Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis 

pembinaan dan penyuluhan dunia usaha industri kimia, logam, mesin, 

elektronika dan industry aneka; 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan bimbingan 

teknis pengembangan usaha, produk industri kecil dan menengah dan 

besar; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskanpenyiapan bahan 

penyuluhan bimbingan teknis penggunaan bahan baku dan baha 

penolong dalam peningkatan industri kecil dan menengah; 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarahan dan 

penyuluhan tehadap dunia usaha dalam meningkatkan mutu serta 

meningatkan mutu serta meningkatkan hasil produksi yang berorientasi 

ekspor; 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknis 

pendidikan stadar mutu usaha industri; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyipan rencana dan 

program pencitaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki 

kenyamanan yang kondusif; 
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g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan rencanadan 

program tempat usaha yang pantas dan layak serta ramah lingkungan 

terhindar dari produksi limbah yang berbahaya; 

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penertiban 

rekomendasi pembangunan pabrik baru atau perubahan lokasi pabrik 

dibidang industri kimia, argro dan hasil hutan, logam mesin, elektro 

dan industri aneka; 

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan analisis iklim usaha 

industri dan peningkatan kerjasama antar dunia usaha industri serta 

membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan rencana 

pembentukan klaster industri kimia, argro dan hasil hutan, logam 

mesin, elektro dan industri aneka; 

j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan 

perlengkapan dan sarana dalam pelaksanaan tugas bidang 

perindustrian; 

k. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap 

kegiatan industri serta mengevaluasikan hasil kegiatan dibidang 

industri; 

l. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 

bidang perindustrian; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang perindustrian penyelenggaraan fungsi : 

1. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis; 

2. Pengembangan usaha, produksi; 

3. Penyiapan bahan penyuluhan bimbingan teknis; 

4. Penyuluhan terhadap bahan usaha; 

5. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penyiapan teknis pendidikan 

standar mutu; 

6. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penyiapan rencana dan 

program; 

7. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penertiban dan rekomendasi; 

8.  Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan analisi iklim usaha; 

9. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan perlengkapan dan sarana 

dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian; 

10. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pengawasan; 

11. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

4. Bidang Perdagangan 

Bidang perdagangan mempunyai rincian tugas : 

a. Pengkoordinasian, membina dan perumusan pengetahuan kemampuan 

teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan 

perdagangan dan persaingan usaha serta standarisasi; 

b. Pengkoordinasian, membina dan perumusan bimbingan usaha 

pengembangan impor dan ekspor; 
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c. Pengkoordinasian, membina dan perumusan pengarahan dan penyuluhan 

terhadap dunia usaha perdagangan dalam meningkatan mutu serta 

menunjang hasil produksi usaha kecil dan menengah supaya berorientasi 

eksport; 

d. Pengkoordinasian, membina dan penyiapan rencana dan program 

penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan; 

e. Pengkoordinasian, membina dan perumusan teknik pendidikan standar 

mutu kepada dunia perdagangan; 

f. Pengkoordinasian, membina dan perumusan pengawasan terhadap 

perdagangan, kemetrologian, pendafaran perusahaan serta evaluasi hasil 

kegiatan di bidang tersebut; 

g. Pengkoordinasian, membina serta melaksanakan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar aturan UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib 

daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perdagangan menyelenggrakan fungsi : 

1. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pengetahuan kemampuan 

teknik manajemen pengusaha; 

2. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan bimbingan usaha 

pengembangan impor dan ekspor; 

3. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pengarahan dan penyuluhan; 
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4. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penyiapan teknik pendidikan 

standar mutu; 

5. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan rencana dan program 

penciptaan iklim usaha; 

6. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pengawasan; 

7. Pengkoordinasian dan pembinaan serta melaksanakan penyidikan 

terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

5. Bidang Kerjasama 

Bidang Kerjasama mempunyai rincian tugas : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan 

pengolahan data peningkatan kerjasama industri, pengkajian potensi 

daerah dibidang industri dan perdagangan, pembinaan dan pengawasan 

kebijaksanaan konsumen serta hak atas kekayaan intelektual; 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program 

kerjasama industri, pengkajian potensi daerah dibidang industri dan 

perdagangan pembinaan dan pengawasan kebijaksanaan konsumen serta 

hak atas kekayaan intelektual; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian 

pelaksanaan program kerjasama industri, pengkajian potensi daerah 

dibidang industri dan perdagangan, pembinaan dan pengawasan 

kebijaksanaan konsumen serta hak atas kekayaan intelektual; 
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d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 

instansi lain dalam rangka peningkatan kerjasama industri pengkajian 

potensi daerah dibidang industri dan perdagangan, pembinaan dan 

pengawasan kebijakan konsumen serta hak kekayaan intelektual; 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusuna laporan 

dibidang tugasnya; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Fungsi Bidang Kerjasama menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pengumpulan dan 

pengolahan data; 

2. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pengendaian pelaksanaan 

program kerjasama; 

3. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan kerjasama dengan intansi 

lain; 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

6. Bidang Pembinaan dan Perlindungan 

Bidang Pembinaan dan Perlindungan mempunyai rincian tugas : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program 

kegiatan bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

kebijakan perdagangan dan jasa; 
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b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengawasan kebijakan perlindungan konsumen; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengawasan tenaga fungsional; 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyuluhan 

keterampilan sektor industri dan perdagangan; 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan usaha, 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, 

perlindungan konsumen, tenaga fungsional sarta penyuluhan; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan 

dibidang bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaa 

kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional 

serta penyuluhan; 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 

industri terkait sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, 

hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya; 

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan; 

k. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas bidang pembinaan 

dan perlindungan; 
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l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penyusunan program 

kegiatan bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

kebijaksanaan perdagangan dan jasa; 

2. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan pembinaan dan pengawasan 

kebijakan dan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional; 

3. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penyuluhan keterampilan 

sektor industri dan perdagangan; 

4. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan bimbimgan usaha, 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan dan 

jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan; 

5. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan penyusunan laporan 

dibidang bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan 

kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga funsional 

serta penyuluhan; 

6. Pengkoordinasian, Pembina dan perumusan kerjasama dengan instansi 

terkait sesuai dengan bidang tugasnya; 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.  
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2. Keadaan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI), Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru didikung oleh sumber daya 

aparatur sebanyak 71 orang pegawai sesuai dengan bidang yang diperlukan, yaitu 

terdiri dari 1orang sebagai Kepala Dinas. 1 orang sebagai Sekretaris, 6 orang 

sebagai Kepala Bidang, 53 orang sebagai Staf, dan 17 sebagai Tenaga Harian 

Lepas (THL).  

Tabel 4.2: Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

No Uraian Jumlah 

1 Kepala Badan 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Bidang 6 

4 Staf 53 

5 Tenaga Harian Lepas (THL) 17 

 Jumlah 78 

Sumber: Dinas Perdaganagan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2015 

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu dasar dalam rangka mengetahui 

kemampuan diri dari setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.Pendidikan setiap pegawai diperoleh pegawai melalui jenjang 

pendidikan formal. 
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Tabel 4.3: Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Pendidikan Formal 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SMU 26 

2 DIII 5 

3 S1 41 

4 S2 6 

 Jumlah 78 

Sumber :Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2015 

Dari tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa Pegawai Dinas Pergadangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai jenjang pendidikan formal (SMU, DIII, 

S1, S2). Pegawai yang mempunyai jenjang pendidikan menengah (SMU) 

sebanyak 26 orang, jenjang pendidikan DIII sebanyak 5 orang, jenjang pendidikan 

S1 sebanyak 41 orang, dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang. 
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KEPALA DINAS

Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19710926 199101 1 001

SEKRETARIS

H. Julianda,S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19670705 199703 1 005

SUB BAGIAN UMUM 

Zulkarnain,S.Sos

Penata Tk.I/III.d

NIP.19631118 200003 1 002

SUB BAGIAN KEUANGAN

Febri Andriati, SE

Penata/III.c

NIP.19780221 200112 2 002

SUB BAGIAN PROGRAM

Raimon,SE

Penata/III.c

NIP.19810223 200003 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.  Zulkarnaini, SE, B.Sc

2.  Sulastri 

3.  Megah Miko, SE, M.Si

4.  Eddy Tinambunan, A.Md

BIDANG TERTIB PERDAGANGAN 

DAN PERINDUSTRIAN

H. Dahyulis, A. Ma PKB, SH

Pembina /IV.a

NIP.19611231 198103 1 046

SEKSI PENGAWASAN METROLOGI

Parhatun,S.Si

Penata/III.c

NIP.19760520 200501 2 010

SEKSI PENGAWASAN 

PERDAGANGAN

Nurbetty,S.Sos

Penat Tk.I/III.d

NIP.19611107 198503 2 003

SEKSI PENGAWASAN 

PERINDUSTRIAN

Syafrina,SE

Penata Tk.I/III.d

NIP.19630103 198702 2 001

BIDANG PERDAGANGAN
Drs. Mas Irba H. Sulaiman

Pembina/IV.a

NIP.19621129 198503 1 004

SEKSI INFORMASI DAN 

HUKUM PERDAGANGAN

Hasan Basri,SH

Penata Tk.I/III.d

NIP.19600627 198301 1 001

SEKSI USAHA DAN JASA 

PERDAGANGAN 

Ismul Denie Putra,ST.,M.Si

Penata/III.c

NIP.19840629 200902 1 006

SEKSI SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

Hj.Paini Yuliarti

Penata Tk.I/III.d

NIP.19640212 198301 2 001

BIDANG PASAR
H.Tengku Firdaus,SE.,M.Si

Penata Tk.I/III.d

NIP.19760409 199803 1 001

SEKSI PENGEMBANGAN 

PASAR

Wan Mukhsin

Penata Tk.I/III.d

NIP.19600112 198101 1 001

SEKSI KEBERSIHAN,KETERTIBAN 

DAN PEMBINAAN PKL

Syafruddin,SH

Penata Tk.I/III.d

NIP.19620518 198611 1 001

SEKSI RETRIBUSI

Syaiful Amri,SE

Penata/III.c

NIP.19700430 200501 1 003

BIDANG PERINDUSTRIAN

Drs.H.Ebsyi 

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19630904 199603 1 001

SEKSI PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN INDUSTRIAN

Edi Edra, S.Sos

Pembina/IV.a

NIP.19620804 198903 1 006

SEKSI SARANA DAN USAHA 

INDUSTRI

Adriyani,SH

Penata Muda Tk.I/III.b

NIP.19811115 200901 2 002

SEKSI KERJASAMA DAN 

INFORMASI INDUSTRI

Ilham akbar,ST.,M.Si

Penata/III.c

NIP.19800926 201001 1 004

UPTD

 

Dasar : 

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah 

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru 

3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

  

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru 

Dto 

Drs.Ingot Ahmad Hutasuhut 

Pembina Tk.I 

NIP. 19710926 199101 1 001 

5. Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA 

PEKANBARU 

 
6

7
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4.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Kota Pekanbaru 

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota 

Pekanbaru 

Visi : 

Tercapainya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pelaku 

Kegiatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Pekanbaru berbasis Mekanisme 

Pasar yang Berkeadilan. 

Misi : 

- Menjaga agar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetap tumbuh dan 

berkembang dalam sistem Perekonomian Masyarakat sehingga eksistensi 

dan perannya semakin berarti. 

- Meningkatkan profesionalisme para pengurus Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah mampu mengelola Usaha Menunjukan Perkembangan Positif 

dan Memberikan Nilai Tambah. 

- Menciptakan iklim berusaha yang kondusif sehingga Koperasi Usaha 

Kecil Menengah lebih tepat sasaran, sehingga volume kegiatan usaha 

menunjukan perkebangan positif dan memberikan nilai tambah. 

- Menciptakan landasan yang kuat dan mendapat kepercayaan masyarakat 

kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama 
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kegiatan kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan 

yang layak. 

4.3.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

A. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, 

kecil dan menengah; 

b. Menyelenggrakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 

c. Membina dan melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, 

kecil, dan menengah; 

d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha 

mikro, kecil dan menengah; 

e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya: 

Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 413 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan 

menengah; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi; 

d. Pembinaan dan pelaporan; 

e. Penyelenggraan urusan penatausahaan dinas; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai 

rincian tugas: 

a. Kepala Dinas; 

b. Secretariat; 

c. Bidang Koperasi; 

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Jasa Keuamgan; 

f. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan; 

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Sektretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah danbertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

B. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai rincian tugas: 

a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas; 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan di lingkungan dinas; 

d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau 

tidak berada di tempat; 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian; 

f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan 

pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata 

persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan 

dinas; 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan peraturan rapat 

dians, upacara serta keprotokolan; 

h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunanan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas; 
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i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung Kantor; 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau cara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis 

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 

n. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan pemyempurnaan lebih lanjut; 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretaris dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana yang 

dimaksud pada pasal 416 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dinas; 

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata 

persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga; 

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas; 

d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan; 

e. Pengkoordinasian laporan tahunan; 
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f. Pengkoornasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Sekretariat teridiri dari: 

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai 

rincian tugas: 

Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permaslahan yang 

Berhungan dengan Bidang Kepegawaian, Pembinaan Aparatur 

(BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai: 

a. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris 

kantor dan dokumentasi kegiatan kantor; 

b. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instasi terkait 

sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyrakat; 

c. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara dan rapat-rapat dinas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan 

dalam, akomodasi dan perjalanan dinas; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian kebutuhan dan 

materil bagi unit kerja di lingkungan dinas; 

f. Menyusun tindaklanjut laporan masyarakat, te laporan masyarakat, 

temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya; 
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g. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, 

keyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan di lingkungan dinas; 

h. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta fomasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK 

dan registrasi PNS di lingkungan dinas; 

i. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta 

pengarsipan DP3 PNS; 

j. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan funsinya; 

Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan dalam 

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 419 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan 

Perlengkapan; 

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Kepegawaian , 

Umum dan Perlengkapan; 

c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum 

dan Perlengkapan; 
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d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan 

Perlengkapan; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

2. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan; 

b. Merencanaan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan 

bidang keungan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP); 

d. Menyediakan Surat Perintah Membayar (SPM); 

e. Melakukan verifikasi harian ata penerimaan; 

f. Melakukan verifikasi Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

g. Melaksanakan akuntasi dinas; 

h. Menyiapkan laporan keuangan dinas; 

i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas; 

j.  Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah 

tangga dinas; 

k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 
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l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau dengan 

cara lisan agar bwahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 

m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan 

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan 

lebih lanjut; 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Sub Bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada pasal 421 menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Dinas; 

b. Pelaksanaan verifikasi; 

c. Penyiapan Surat Perintah Membayar; 

d. Pelaksanaan akuntasi dinas; 

e. Pembagian tugas kepada bawahan; 

f. Pemberian petunjuk kepada bawahan; 

g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan; 
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h. Pembuatan konsep pedoman dan petujuk tenis; 

i. Pengevaluasian tugas; 

j. Pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

3.  Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta 

informasi tentang dinas; 

b. Menyusun program kerja dan membat laporan tahunan; 

c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana dinas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan; 

e. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan penyusunan program; 

f. Merumuskan Renstra, Renja dan Program pembangunan tiap tahunya 

dilingkungan dinas; 

g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

dinas; 

h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 
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j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

k. Mmebuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

l. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan 

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan 

lebih lanjut; 

m. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas 

kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan rincian 

tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 423 menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan program kerja; 

b. Pengumpulan data dan informasi; 

c. Pengendalian dan pelaporan; 

d. Pengumpulan petunjuk teknis; 

e. Perumusan rencana kerja; 

f. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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C. Bidang Koperasi 

Bidang Koperasi mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana program 

operasional pembinaan koperasi, usaha kecil anggota koperasi; 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan 

pedoman penyuluhan kebijakan kelembagaan, Usaha dan Program 

Koperasi berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan 

penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan 

dibidang kelembagaan koperasi; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan 

penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan 

pengembangan usaha-usaha koperasi; 

e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan 

penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan 

pengembangan promosi koperasi; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 

unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan evaluasi 

penelaahan bidang Koperasi tentang permohonan, pengesahan 

badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabugan 

dan pembubaran koperasi; 
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h. Memngkoordinasikan, membina dan merumuskan, monitoring 

pelaksanaan perkembangan pembinaan kelembagaan dan Usaha 

Koperasi serta Evaluasi kegiatan kelembagaan dan Usaha 

Koperasi; 

i. Mengkoordinasikan, membina dan penjabaran kebijakan teknis 

serta peberian dukungan kepada koperasi melalui Koperasi; 

j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian 

perangkat koperasi dan usaha kecil anggota Koperasi; 

k. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

l. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 

lain atas petunjuk pimpinan; 

m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta 

bertanggungjawab Bidang Koperasi; 

n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 

lain atas petujuk Pimpinan; 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Koperasi dalam melaksanakan rincin tugas sebagaimana 

dimaksud pada pasal 425 menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoodinasian, pembinaan dan perumusan rencana program; 

b. Penyusunan pedoman penyuluhan; 
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c. Penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan 

petunjuk teknis; 

d. Penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis; 

e. Pengembangan promosi koperasi; 

f. Penyiapan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait; 

g. Pembinaan dan perumusan evaluasi penelaahan bidang koperasi; 

h. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha koperasi serta 

evaluasi kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi; 

i. Pemberian dukungan kepada koperasi melalui promosi; 

j. Penyajian perangkaan koperasi dan usaha kecil anggota koperasi; 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Bidang Koperasi terdirir dari: 

Tiap-tiap Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal 427 

masing-masing dipimpin oleh soerang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. 

1. Seksi Bina Lembaga Koperasi 

Seksi Bina Lembaga Koperasi mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan 

peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah 

peralatan kerja yang diperlukan, penyediaan bahan dan 
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peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil 

atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja 

dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas 

agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan cara 

membuat tolak ukur keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan 

yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan 

kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan 

hasil kerja, petujuk teknis dan laporan  dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembinaan 

pedoman Kelembagaan Koperasi, penyusunan dan 

penyajian perangkaan koperasi, pelaksanaan pemberian 

serta meneliti permohonan pengesahan Badan Hukum 

Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, 

Monitoring dan Evaluasi tentang Kelembagaan Koperasi, 

pembinaan Rapat Anggota Koperasi; 

f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 



83 

 

 

 

bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

g. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan 

dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang 

tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan 

dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang 

akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah 

kebijaksanaannya yang diambil guna pemecahan masalah; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Bina Lembaga Koperasi dalam melaksanakan 

rincian tugass ebagaimana dimaksud pada pasal 428 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pedoman 

kelembagaan koperasi, penyusunan dan penyajian 

perangkataan koperasi, pelaksanaan pemberian serta 

meneliti permohonan pengesahan badan hukum koperasi 

dan perubahan anggaran dasar koperasi, monitoring dan 

evaluasi tentang kelembagaan koperasi, pembinaan rapat 

anggota koperasi; 

c. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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2. Seksi Bina Usaha Koperasi 

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan 

peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah 

peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan 

peralatan kerja terebut ditempat kerja yang mudah diambil 

atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja 

dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas 

agar dapat dikatahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan cara 

membuat tolak ukur keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan 

yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan 

kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan 

hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembinaan 

pedoman keusahaan Koperasi, penyusunan dan penyajian 

kerangkaan dan usaha-usaha Koperasi; 

f. Merumuskan, pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam 

rangka pengembangan usaha koperasi; 
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g. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan 

terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Melaksanakan pembuatan laporan dibidang tugasnya 

dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang 

diambil guna pemecahan masalah; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seleksi Bina Usaha Koperasi dalam melaksanakan 

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 430 

penyelengaraan fungsi: 

a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

b. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas; 

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pedoman keusahaan 

Koperasi, penyusunan dan penyajian kerangkaan usaha-

usaha Koperasi; 

d. Pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka pengembangan 

usaha Koperasi; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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3. Seksi Promosi Koperasi 

Seksi Promosi Koperasi mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan 

peralatan kerja dengan  cara merinci jenis dan jumlah 

peralatan kerja yang diperlukan, penyediaan bahan dan 

peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil 

atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja 

dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas 

agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan cara 

membuat tolak ukur keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan 

yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan 

kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan 

hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, 

pedoman petunjuk teknis tentang kegiatan promosi bagi 

Koperasi; 

f. Melaksanakan penyusunan rencana program, bahan 

perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian 
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bimbingan kepada Koperasi melalui kegiatan Promosi 

Koperasi; 

g. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan, 

terhadap upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Melaksanakan pembuatan laporan dibidang tugasnya 

dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang 

diambil guna pemecahan masalah; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Promosi Koperasi dalam melaksanakan 

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

b. Pembinaan kegiatan promosi bagi koperasi; 

c. Penjabaran kebijkan teknis kegiatan promosi koperasi; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

D. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Bidang usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan 

program operasional pembinaan UMKM; 
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b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan 

pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan dan usaha berdasarkan 

petunjuk yang telah ditetapkan; 

c. Mengkoordinasikan, pembinaan dan perumusan serta monitoring 

pelaksanaan perkembangan pembinaan kelembagaan dan usaha 

bagi UMKM; 

d. Perkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan 

dan penyajian perangkaan UMKM; 

e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan evaluasi hasil 

telaahan permohonan bantuan untuk pengembangan usaha 

UMKM; 

f. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas 

Bidang UMKM; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas: 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM; 

b. Seksi Promosi dan Investasi UMKM; 

c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM; 

Tiap-tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 436 masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seleksi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 
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1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM 

Seksi pembinaan dan Pengembangan UMKM mempunyai rincian 

tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan 

menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang 

mudah diambil atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan 

program pembinaan, pedoman penyuluhan penyusunan dan 

penyajian perangkaan usaha mikro kecil dan menengah serta 

pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha mikro kecil dan 

menengah; 
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f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha – usaha kearah 

yang dapat menetapkan kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan di bidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan 

masalah yang dihadapi dan langkah – langkah kebijaksanaan yang 

diambil guna pemecahan masalah; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM dalam melaksanakan 

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 437 menyelenggrakan 

fungsi: 

a. Penyusunan program kerja; 

b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pedoman dan 

penyuluhan; 

c. Penyusunan dan penyajian perangkaan usaha mikro kecil dan 

menengah; 

d. Pemberian rekomendasi usaha mikro kecil dan menengah; 

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 
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2. Seksi Promosi dan Investasi UMKM 

Seksi Promosi dan Investasi UMKM mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di 

tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana kerja, dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan 

program, pedoman penyuluhan, penyajian dan perangkaan UMKM 

dibidang Promosi dan Investasi, petunjuk teknis pembinaan usaha 

dan kelembagaan UMKM serta monitoring pelaksanaan 

perkembangan pemberian rekomendasi UMKM, analisa dan evaluasi 

laporan kegiatan usaha dan kelembagaan UMKM; 
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f. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan 

pembinaan serta menyiapkan bahan petujuk pemecahan masalah; 

g. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan 

pembinaan serta peningkatan usaha – usaha kearah yang dapat 

menetapkan kegiatan di bidang tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil 

guna pemecahan masalah untuk disampaikan secara lisan dan 

tertulis; 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

Seksi Promosi dan Investasi UMKM dalam melaksanakan rincian 

tugas sebagaimana dimaksud pasal 349 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja; 

b. Penyuluhan, penyajian perangkaan UMKM bidang promosi dan 

investasi, petunjuk teknis pembinaan usaha dan kelembagaan 

UMKM; 

c. Pemberian rekomendasi UMKM, analisan dan evaluasi laporan 

kegiatan usaha dan kelembagaan UMKM; 

d. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 
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3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM 

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM mempunyai 

rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakanpenyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, penyediaan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat 

kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program 

pedoman penyuluhan, pembinaan, analisa dan evaluasi laporan 

kegiatan usaha dan kelembagaan UMKM; 

f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 
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g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha – usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan kegiatan 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah – langkah kebjaksanaan yang 

diambil guna pemecahan masalah; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM dalam 

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 441 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja; 

b. Penyusuna program kerja; 

c. Pelaksanaan pelayanan umum; 

d. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

e. Penginterisasian permasalahan dan penyiapan bahan petujuk 

pemecahan masalah; 

f. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

g. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

h. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 
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E. Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Jasa Keuangan 

Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Jasa Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan merumuskan 

pengumpulan data  serat mengolah, menganalisa, menyajikan dan 

menyusun laporan program pembiayaan dan Jasa Keuangan KUMKM; 

b. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan program pembiayaan dan JasaKeuangan 

KUMKM; 

c. Pembinaan, pedoman penyuluhan usaha dan kelembagaan serta 

mengevaluasi hasil penelaahan tentang permohonan bantuan untuk 

pengembangan KUMKM; 

d. Memonitoring pelaksanaan perkembangan program pembiayaan dan 

jasa keuangan; 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan koordinasi dengan 

unit kerja lain dari instasi terkait yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan enyusunan laporan, 

hasil – hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya; 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahanya; 

h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan sungsinya; 
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Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Jasa Keuangan dalam melaksanakan 

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 443 menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan perumusan data serta 

pengolahan, analisa, penyajian dan penyusunan laporan program 

pembiayaan dan jasa keuangan KUMKM; 

b. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan dan pengendalian serta 

pengawasan pelaksanaan program pembiayaan dan jasa keuangan 

KUMKM; 

c. Pembinaan dan penyuluhan usaha kelembagaan serta mengevaluasi 

hasil penelaahan tentang peromohonan bantuan untuk pengembangan 

KUMKM; 

d. Pelaksanaan monitoring perkembangan program pembiayaan dan jasa 

Keuangan; 

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Jasa Keuangan terdiri dari: 

a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan; 

b. Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi KUMKM; 

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi. 

Tiap – tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 445 masing 

– masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan & Jasa 

Keuangan. 

1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan 

Seksi permodalan dan Jasa Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, penyediaan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat 

kerja yang mudah diambil dan digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan pekerjaan/ kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program 

pembinaan penyusunan dan penyajian petangkaan, petunjuk teknis 

pembinaan, penyiapan bahan pameran, pelaksanaan pembinaan 
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rekomendasi KUMKM yang bergerak dibidang permodalan dan jasa 

keuangan; 

f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha –usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan untuk pemecahan 

masalah; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan dalam melaksanakan rincian 

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 446 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja 

b. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program 

d. Pembinaan penyusunan dan penyajian perangkaan, petunjuk teknis 

pembinaan  

e. Penyiapan bahan pameran, 
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f. Pembinaan KUMKM; 

g. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

2. Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi KUMKM 

Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi KUMKM mempunyai 

rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, 

menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang 

mudah diambil dan digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencan kerja dengan cara 

merinci dan menjadwalkan pekerjaan /kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat 

diketahui hasil yang dicapaidan kegiatan yang dilaksanakan telah 

sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program, 

perumusan dan penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengawasan permodalan dan investasi KUMKM; 
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f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha – usaha yang dapat 

memantapkan kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidang tugasnya 

dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah 

yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan untuk pemecahan masalah; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan funsinya. 

Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi KUMKM dalam 

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 448 

menyelenggarakan fugsi: 

a. Penyusunan program kerja; 

b. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 

d. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi; 

e. Pengawasan permodalan dan investasi KUMKM; 

f. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi 
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Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi mempunyai 

rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyediaan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang perlukan, 

meyediakan bahan dan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan 

bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat yang mudah diambil dan 

digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara 

merinci dan menjadwalkan pekerjaan / kegiatan yang akan 

dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat 

dikatahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah 

sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakan, program 

dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan 

dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program, 

perumusan dan penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KSP & USP Koperasi; 
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f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha – usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidang tugasnya 

dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah 

yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan untuk pemecahan masalah; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberiakn oelh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi dalam 

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 450 

menyelesaikan funsi: 

a. Penyusunan program kerja; 

b. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

c. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KSP & USP  Koperasi; 

d. Pelaksanan pelayanan umum; 

e. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

f. Penginvestarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 
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g. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

h. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

i. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

F. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan 

Bidang Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan data 

serta mengelolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana 

kegiatan penyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan 

pengembangan kurikulum, silabus serta metode pelatihan dan 

penyuluhan KUMKM, mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan 

dan penyuluhan menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan 

kerjasama palatiahn; 

b. Mengkoordianasikan, membina dan merumuskan penyusunan program 

kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan 

pengembangan kurikulum, silabus serta metode pelatihan dan 

penyuluhan, mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan 

penyuluhan KUMKM, menetapkan materi sasaran pelatihan, 

konsultasi dan kerjasama pelatihan; 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian 

pelaksanaan program kegiatan dibidang tugasnya; 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan koordinasi dengan 

unit kerja lain dan intasi terkait tentang program penyelenggaraan 



104 

 

 

 

pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, 

silabus serta metode palatihan dan penyuluhan bagi KUMKM; 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusnan laporan, 

hasil – hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pelatihan dan penyuluhan KUMKM; 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumsukan serta membina 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan 

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 

Bidan Pelatihan dan Penyuluhan; 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pelatihan dan penyuluhan dalam melaksanakan rincian tugas 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 452 menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyusunan pengumpulan data serta 

mengolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana 

kegiatan; 

b. Menyusun program kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan 

penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus serta 

metode pelatihan dan penyuluhan; 

c. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan; 
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d. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan 

KUMKM; 

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

Bidang Pelatihan dan Penyuluhan terdiri dari: 

a. Seksi Pelatihan; 

b. Seksi penyuluhan; 

c. Seksi pemberdayaan Masyarakat. 

Tiap – tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 454 masing 

– masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penyuluhan. 

1. Seksi Pelatihan 

Seksi Pelatiahan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan 

kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, serta menyediakan bahan peralatan kerja tersebut 

ditempat yang mudah diambil atau mudah digunakan; 

b. Merumuskandan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 
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telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan Kebijaksanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program 

pelatihan dan identifikasi kebutuhan pelatihan, penyiapan program 

pelatihan, jadwal pelatihan, pedoman, sertifikasi dan dokumetasi 

pelaksanaan pelatihan KUMKM; 

f. Merumuskan dan malaksanakan evaluasi dan laporan terhadap 

program  

g. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelatihan, program 

pelatiahan, jadwal pelatihan, pedoman, perlengkapan pelatihan 

KUMKM serta meyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

h. Merumuskan dan malaksanakan peningkatan usaha – usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang pelaksanaan 

pelatihan KUMKM; 

i. Merumuskan dan melaksanakan penegndalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya rencana dan program pelatihan, 

jadwal pelatihan, pedoman, perlengkapan, sertifikasi dan 

dokumentasi pelaksanaan pelatiahan KUMKM; 
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j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pelatihan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana 

dimaksud pasa Pasal 455 menyelenggarakaan fungsi: 

a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

b. Penyusunan rencana dan program pelatihan dan identifikasi 

kebutuhan pelatiahan, penyiapan program pelatiahan, jadwal 

pelatihan, pedoman, perlengkapan, sertifikasi dan dokumentasi 

pelaksanaan pelatiahan KUMKM; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap program pelatihan, 

pelaksanaan pelatihan KUMKM; 

d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya 

rencana dan program pelatihan, jadwal pelatihan, pedoman, 

perlengkapan sertifikasi dan dokumetasi pelaksanaan pelatihan 

KUMKM; 

e. Penyusunan program kerja; 

f. Pelaksanaan pelayanan umum; 

g. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

h. Penginterivikasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

i. Peneydiaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

j. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelapran; 

k. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 
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2. Seksi Penyuluhan 

Seksi penyuluhan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan 

kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, serta menyediakan bahan peralatan kerja tersebut 

ditempat yang mudah diambil atau mudag digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya, penyelenggaraan penyuluhan, 

konsep dan metode penyuluhan KUMKM, dokumentasi hasil 

penyuluhan, penyiapan sarana dan prasarana penyuluhan 

KUMKM; 

e. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program 

dan metode penyuluhan KUMKM, hasil penyuluhan, sarana dan 

prasarana penyuluhan KUMKM; 
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f. Merumuskan dan melaksanakan inventariasasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang program, dan 

metode penyuluhan, hasil penyuluhan, sarana dan prasana 

penyuluhan KUMKM; 

g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha – usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang program dan 

metode penyuluhan KUMKM; 

h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan program dan metode 

penyuluhan  KUMKM; 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Penyuluhan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 457 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

b. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan penyuluha, 

konsep dan metode penyuluhan KUMKM, dokumtasi hasil 

penyuluhan, penyiapan sarana dan Prasarana penyuluhan 

KUMKM; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan program dan metode penyuluhan 

KUMKM, hasil penyuluhan, sarana dan prasaran penyuluhan 

KUMKM; 

d. Penyuluhan program kerja; 
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e. Pelaksanaan pelayanan umum; 

f. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

h. Penyepenyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

i. Pengendalian, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan 

kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, serta menyediakan bahan peralatan kerja tersebut 

ditempat yang mudah diambil atau mudah digunakan; 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksankan; 

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas; 

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan – bahan yang 

diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya; 
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e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program 

pembinaan, terhadap KUMKM, peningkatan Sumber Daya 

Manusia, teknologi, Pembiayaan, permodalan, pasar dan informasi 

pasar, kerjasama dalam realisasi program kemitraan potensi – 

potensi usaha KUMKM; 

f. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi dan laporan terhadap 

rencana dan program pembinaan terhadap KUMKM, peningkatan 

Sumber Daya Manusia, teknologi, pembiayaan, permodalan, pasar 

dan informasi pasar, kerjasama dalam realisasi program kemitraan 

potensi – potensi usaha KUMKM; 

g. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – 

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

h. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha – usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya; 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas fungsinya. 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan rincian tugas 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 459 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 



112 

 

 

 

b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, terhadap KUMKM, 

peningkatan Sumber Daya Manusia, teknologi, pembiayaan, 

permodalan, pasar dan informasi pasar, kerjasama dalam realisasi 

program kemitraan potensi – potensi usaha KUMKM; 

c. Pembinaan terhadap KUMKM; 

d. Penyusunan program kerja; 

e. Pelaksanaan pelayanan umum; 

f. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalahan; 

h. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

i. Penyediaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain. 

4.3.3 Keadaan Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kota Pekanbaru 

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Funsinya (TUPOKSI). Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru didukung oleh 

sumber daya aparatur sebanyak sebanyak 65 orang pegawai sesuai dengan 

bidang yang diperlukan, yaitu terdiri dari 1 orang sebagai Kepala Dinas, 1 

orang sebagai Sekretaris, 3 orang sebagai Kasubbag, 4 orang sebagai Kepala 

Bidang, 12 orang sebaagai Kasi, 20 orang sebagai Staf, 11 orang sebagai 

Tenaga Harian Lepas (THL) dan 13 orang sebagai Petugas Penyuluh 

Koperasi Lapangan (PPKL) 
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Tabel 4.4 : Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kota Pekanbaru 

No Uraian Jumlah 

1 Kepala Badan 1 

2 Sekretris 1 

3 Kepala Subbagian 3 

4 Kepala Bidang 4 

5 Kepala Seksi 12 

6 Staf 20 

7 Tenaga Harian Lepas (THL) 11 

8 Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL) 13 

 Jumlah 65 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru 

2016 

Pendidikan merupakan salah satu dasar dalam rangka mengetahui 

kemampuan diri dari setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.Pendidikan dari setiap pagawai diperoelh pagawai malalui jenjeng 

pendidikan formal. 

Tabel 4.5 : Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Formal 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SMU 26 

2 DIII 2 

3 SI 27 

4 S2 10 

 Jumlah 65 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, 

2016 

Dari tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru mempunyai jenjang pendidikan 

formal (SMU, DIII, SI, dan S2). Pegawai yang mempunyai jenjang pendidikan 

menengah (SMU) sebanyak 26 orang, jenjang pendidikan DIII sebanyak 2 orang, 
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jenjang pendidikan SI sebanyak 27 orang, dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 

orang. 
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BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS KOPRASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH  KOTA PEKANBARU 

 

KEPALA DINAS 

 

DRS. H. AZHARISMAN ROZIE. M. SI 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

Nip :19710304 199101 1 001 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUBBAG. UMUM 

 

M. ZAINUDIN, S. Sos 

Penata (III/c) 

NIP: 19700315 1 006 

SEKRETARIAT 

 

Drs. ZULKARNAIN 

Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP: 19640503 199003 1 008 

 

SUBBAG. KEUANGAN 

 

SUWARDI, SE 

Pembina (IV/a) 

NIP:19651223 199203 1 009 

BIDANG KELEMBAGAAN 

 

Dra. Hj. YETTINIZA, M.Pd 

Pembina (IV/a) 

NIP : 19650604 198903 2 005 

 

BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN 

USAHADAN SARANA PRASARANA 

ROMI PASRAH, S. STP 

Penata Tk I.(III/d) 

NIP : 19821017 200212 1 001 

BIDANG FASILITAS, PENGAWASAN DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

EDY PRATONO, AMP 

Pembina (IV/a) 

NIP : 19630315 198702 1 003 

SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN JASA 

KEUANGAN 

 

DJUMIARTI, S.Sos, MAP 

Pembina (IV/a) 

NIP :19600909 198103 2 002 

SEKSI PENGAWASAN 

 

Ir. SUHAIMI 

Penata Tk I. (III/d) 

Nip : 19640701 199603 2 001 

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS 

DWIYANTO OKTARIA, SS 

Penata Tk. I (III/d) 

NIP : 19691005 199403 2 011 

 

SEKSI LEGALITAS DAN PERIZINAN 

Hj. KASNAWATI, K, SH 

Penata Tk. I (III/d) 

NIP : 19630925 199603 2 001 

SEKSI PENDATAAN 

 

ALI IMRON, S.Sos 

Pembina (IV/a) 

NIP : 19700507 199703 1 005 

SEKSI AKUNTABILITAS 

Ir. RIZWANDI, M.Eng 

Pembina (IV/a) 

NIP : 19680927 199703 1 003 

SEKSI PROMOSI 

 

ZULKARNAIN, SE 

Penata Tk I (III/d) 

NIP : 19640708 199503 1002 

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA 

DAN INVETASI  

SRI RAHAYU FITRI, S. STP 

Pembina (IV/a) 

NIP : 19800814 199810 2 002 

SAKSI SRANA DAN PRASARANA 

NAILIS SA’ADAH, SE 

Penata Tk. I (III/d) 

NIP : 19770109 200212 2 003 

UPT 

4.3.4 Struktur Organisasi 
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