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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Sejarah Perusahaan 

Berlaku sejak 4 Januari 2017, Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UMKM dibagi menjadi tiga Dinas yaitu Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota 

Salatiga No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan 

Organisai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

dan Menengah. 

 

3.2. Visi dan Misi Perusahaan 

A. VISI : 

“Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera berbasis pada 

ekonomi kerakyatan”. 

Penjelasan makna visi: 

1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan 

pelayanan, penyediaan informasi dan pemberian fasilitas terhadap 

usaha industri, usaha perdagangan, koperasi dan UMKM untuk 

memenuhi legalitas usaha dan tertib niaga; 
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2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan, penyediaan informai dan 

pemberian   fasilitas   terhadap   usaha    perindustrian,   

perdagangan, 

koperasi dan UMKM; 

3. Melaksanakan penataan usaha industri, perdagangan, koperasi yang 

sinergi dengan usaha ekonomi kerakyataan dalam memajukan 

potensi daerah. 

Peran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kota Salatiga adalah bagaimana dapat mewujudkan 

penyelenggaraan pelayanan, penyediaan informasi dan pemberian 

fasilitas terhadap usaha perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

UMKM serta melaksanakan penataan usaha industri, perdagangan, 

koperasi secara sinergi dengan usaha ekonomi kerakyatan dalam 

memajukan potensi daerah. 

B. MISI : 

Misi  yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi adalah sebagai 

berikut : 

1. Misi Pertama. 

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui 

perumusan, pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian kebijakan pembangunan di bidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UMKM. 

2. Misi Kedua. 
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Meningkatkan kinerja usaha industri dan usaha perdagangan 

sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

 

3. Misi Ketiga. 

Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam 

rangka meningkatkan produktifitas, daya saing dan kemandirian 

koperasi dan UMKM. 

4. Misi Keempat. 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas yang 

profesional sehingga tercipta pengelolaan yang handal dan mampu 

mengoptimalkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah. 

 

3.3. Bidang Koperasi 

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang; 

b. Penyusunan kebijakan bidang koperasi sesuai dengan lingkup tugas 

bidang; 

c. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang; 

d. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang; 
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e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsi.  

(Peraturan  Walikota  Salatiga  nomor  42  tahun  2016  tentang  kedudukan, 

susunan organisasi, usaha kecil, dan menengah pasal 8). 

 

3.4. Fasilitas Perusahaan 

Untuk mendukung kinerja para karyawan di Dinas Koperasi, maka 

perusahaan memberikan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh para 

karyawan yang berupa : 

a. Seragam kerja; 

b. Tempat ibadah dan diberikan waktu untuk beribadah sesuai 

kepercayaan. 

c. Komputer, meja, kursi, alat tulis kantor; 

d. Gaji ke 13 yang diterima pada saat tahun ajaran baru; 

e. Jaminan Kesehatan (BPJS); 

f. Kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala 

Sekretaris Dinas; 

g. Kendaraan roda dua untuk Kepala Seksi, Kepala Subbagian; 

h. Masa cuti dengan ketentuan yang berbeda adalah selama : 

a) 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan untuk 

karyawati yang hamil. 
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3.5. Struktur Organisasi 

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab pimpinan dan staff di Dinas 

Koperasi: 
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KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KOPERASI

SEKSI KELEMBAGAAN 
DAN PENGEMBANGAN 

KOPERASI

SEKSI PENGAWASAN 
KOPERASI  

Gambar 3.1. Struktur Organisasi 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan 

menengah melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan 

penetapan kebijakan daerah. 

b. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui 

usulan Sekretariat dan Bidang sebagaibpedoman pelaksanaan 

tugas. 

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui 

usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar 

pelayanaan minimal, standar pelayanan minimal, standar pelayanan 

dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan 

Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
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e. Merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

f. Menyusun dan menandatangi perjanjian kinerja Dinas secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

g. Merumuskan dan menetapkan petunjuk teknis program melalui 

usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

h. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada 

dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan tugas. 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha 

kecil, dan menengah melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud 

sikronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna 

barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah. 

k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang 

koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. 

l. Memberikan rekomendasi perizinan bidang koperasi, usaha kecil, 

dan menengah melalui kajian sebagai akses dan kualitas pelayanan 

publik. 
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m. Menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlak untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. 

n. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

o. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang. 

p. Melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

q. Melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

r. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

s. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

t. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan, dan 
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u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olej atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagiamana dimaksud 

ayat (2) mempunyai uraian tugas : 

a. Merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan 

Dinas. 

b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen 

perencanaan Dinas. 

c. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha 

kecil, dan menengah melalui usulan Bidang sebagai bahan 

perumusan. 

d. Menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian 

sebagai bahan perumusan. 

e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan. 

f. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

g. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional 
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prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

h. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan 

Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

i. Mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang sesuai 

ketetntuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

j. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sekretariat secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

k. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan 

kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

l. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

m. Menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan. 

o. Menyelenggarakan verifikasi, penata usaha keuangan dan barang 

milik Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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p. Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui 

koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib 

prosedur dan tertib administrasi. 

q. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. 

r. Menyelenggarakan pengelolaan data dan infromasi sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan. 

s. Menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan. 

t. Mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang koperasi, usaha 

kecil, dan menengah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 

sebagai bahan penerbitan izin. 

u. Mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah sesuai 

dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. 

v. Menyelenggarakan e-government sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. 

w. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan. 

x. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat berpedoman pada petunjuk teknis sesuai rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah. 
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y. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang 

telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah. 

z. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat secara 

berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

aa. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

bb. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

cc. Mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, 

laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

dd. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertangggungjawaban pelaksanaan tugas. 

ee. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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ff. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan. 

gg. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

uraian tugas : 

a. Menyusun dokumen perencanaan Subbbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat. 

b. Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Subbagian dan 

Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan 

dokumen perencanaa Dinas. 

c. Memfasilitasi penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, 

dan menengah melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan. 

d. Menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan. 

e. Memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan. 

f. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian dan 

Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 
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g. Memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, standar 

pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional 

prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

h. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

i. Menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

j. Memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan operasional Subbagian 

dan Seksi sesuai program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

k. Melaksanakan kegiatan operasional Subbagian berpedi=oman pada 

rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan. 

l. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. 

m. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi informasi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan. 

n. Mengendalikan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan perencanaan dan pelaporan. 

o. Mengendalikan peayananan publik Subbagian berpedoman pda 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan. 
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p. Memfasilitasi recana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik. 

q. Melaksanakan penerapan e-goverment sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkn kinerja yang lebih efektif dan efisien. 

r. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan. 

s. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Subbagian dan 

Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran 

yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah. 

t. Melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang. 

u. Melaksanakan evaluasi kegiatan Subagian dan Seksi secara berkal 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

v. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja intansi Pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuaai ketentuan 

yang beraku agar terwujud tertib pelaporan. 

w. Memfaasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah, laporan keteranga pertanggungjawaban Walikota, 

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan 
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Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud 

tertib pelaporan. 

x. Melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan pengguna barang 

milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 

pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah. 

y. Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman 

pada ketentuan berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan. 

z. Menyelia pelaporan dan pertanggungjaaban keuangan dan barang 

milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan 

tertib administrasi. 

aa. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen 

erencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

bb. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

cc. Melaksanaan penilaian prestasi tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

dd. Melaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan. 

ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
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Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat. 

b. Menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan perumusan. 

c. Menyusun Kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar 

pelayanan dan standaroperasional prosedur Subbagian sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

e. Menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sabagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

f. Melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana 

kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan. 

g. Melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi. 

h. Melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku 

agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi. 

i. Melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi. 
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j. Mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan. 

k. Melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang. 

l. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

n. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

o. Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

cerminan kinerja bawahan, dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

5. Bidang Koperasi 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas : 
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a. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas. 

b. Menyusun kebijakan bidang koperasi, sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan. 

c. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

e. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

f. Menyusun dan menandatangani perjanjia kinerja Bidang secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

g. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan 

kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan 

rencana kegiatan operasional. 

h. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

i. Menyelenggarakan rekomendaasi perizinan bidang koperasi sesuai 

dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penerbitan izin. 
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j. Menyelenggarakan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin. 

k. Menyelenggarakan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, 

cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin. 

l. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang 

wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dibidang koperasi. 

m. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan 

dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang 

koperasi. 

n. Menyelenggarakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja dan status 

kesehatan koperasi. 

o. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi 

koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

perangkat organisasi koperasi. 
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p. Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang 

keanggotaanya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan akses dan kinerja koperasi sehingga terwujud visi 

koperasi sebagai soko guru perekonomian. 

q. Menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan. 

r. Menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik. 

s. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan 

masalah. 

t. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala 

untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

u. Menyusun laporan akuntatabilitas kinerja instansi Pemerintah, 

laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

v. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai 

dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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w. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

x. Melaksanaksn penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan, dan 

y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

6. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi 

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperai dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

uraian tugas : 

a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan 

b. Menyusun rancangan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan 

menengah sesuai dengan lingkup tugas seksi sebagai bahan 

perumusan. 

c. Menyusunrancangan kebijakan teknis bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja seksi secsrs 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sesuai pedoman 

pelaksanaan tugas, 
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f. Menyusun rencana kegiatan operasional seksi sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

g. Melaksanakan kegiatan seksi berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang ditetapkan. 

h. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan lingkup 

tugas seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

rekomendasi izin. 

i. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin usaha 

simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi 

izin. 

j. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin 

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu kator kas koperasi 

simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebgai bahan rekomendasi izin. 

k. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pendirian, 

penggabungan, peleburan, pembagian, pembubaran koperasi,serta 

perubahan anggaran dasar koerasi untuk koperasi dangan wilayah 

keanggotaan dalam daerah sesuai ketentuan yang sebagai bahan 

rekomendasi izin. 

l. Melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi 

yang wilayah keanggotaannya dalam daerah sesuai ketentuan yang 
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berlaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

perangkat organisasi koperasi. 

m. Memfasilitasi pemberdayaan dan pelindungan koperasi 

untukkoeprasi yang keanggotannya dalam daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kinerja koperasi 

sehingga terwujud visi koperasi sebagai soko guru perekonomian. 

n. Mengendalikan pelayanan publik seksi berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan. 

o. Menyusun rencana kerjasama daerah sesuai dengan lingkup tugas 

seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik. 

p. Melaksanakan evaluasi kegiatan seksi secara berkala untuk pebaikan 

kinerja yang akan datang. 

q. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

keterangan peertanggungjawaban walikota, laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pengendalian operasional kegiatan seksi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

s. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku kelancaran pelaksanaaan tugas. 
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t. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan. 

u. Melaksananakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 

7. Seksi Pengawasan Koperasi 

Kepala seksi pengawasan koperasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas : 

a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan bidang. 

b. Menyusun rancangan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan 

menengah sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan 

peerumusan. 

c. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi secara 

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

f. Menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 
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g. Melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan 

operasional sesuai sasaran yang ditetapkan. 

h. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan 

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan lingkup 

tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

rekomendasi izin. 

i. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah 

keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib regulasi dan kepatuhan hukum. 

j. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan 

dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib 

regulasi dan kepatuhan hukum. 

k. Memfasilitasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit 

simpan pinjam koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan kinerja dan status kesehatan koperasi. 

l. Mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditetapkan. 

m. Menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas 

Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik. 

n. Melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi scara beerkala untuk 

perbaikan kinerja yang akan datang. 



39 

 

o. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah dan 

pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar terwujud tertib pelaporan. 

p. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

q. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

r. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai cerminan kinerja bawahan dan 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugasnya. 


