
 

BIDANG KOPERASI 
 
 

SEKSI KELEMBAGAAN 
 

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas bidang koperasi yang terkait kelembagaan koperasi, 

pembinaan koperasi, dan pengawasan koperasi. 
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Memfasilitasi pembentukan koperasi, pengesahan akta 
koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, 
peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; 

b. Memfasilitasi ijin usaha koperasi, pembukaan kantor 
cabang, kantor cabang pembantu dan pembukaan kantor 
kas koperasi; 

c. Melaksanakan revitalisasi koperasi; 
d. Menyusun data base keragaan koperasi; 
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

kelembagaan koperasi; dan 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

SEKSI PEMBINAAN USAHA 
 

(1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang koperasi yang terkait pembinaan 
usaha. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, 

dan pelatihan perkoperasian; 

b. Melaksanakan pemetaan peluang usaha dan pendampingan 
usaha koperasi; 

c. Melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama 
antar koperasi dengan badan usaha lain; 

d. Melaksanakan fasilitasi permodalan koperasi; 
e. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi penerapan 

akuntabilitas koperasi, standarisasi pelayanan, organisasi 
dan tata laksana koperasi; 

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pembinaan usaha koperasi; dan 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 

SEKSI PENGAWASAN 
 

(1) Seksi Pengawasanmempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas bidang koperasi yang terkait dengan pengawasan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Melaksanakan pengawasan aspek penerapan kepatuhan; 
b. Melaksanakan pengawasan kelembagaan dan usaha 

koperasi; 

c. Melaksanakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam 
koperasi; 

d. Menyusun rekomendasi dan penerapan sanksi pada 
koperasi; 

e. Melaksanakan fasilitasi advokasi hukum koperasi; 
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pengawasan koperasi; dan 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 



 

 

 

BIDANG USAHA MIKRO 
 

 

SEKSI FASILITASI DAN PEMBERDAYAAN 
 

(1) Seksi Fasilitasi dan Pemberdayaan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro yang 
terkait dengan fasilitasi dan pemberdayaan usaha. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Melaksanakan kegiatan pendataan Usaha Mikro; 
b. Melaksanakan fasilitasi kemudahan perijinan dan 

penguatan kelembagaan Usaha Mikro; 
c. Melaksanakan peningkatan standarisasi usaha produk 

Usaha Mikro; 
d. Melaksanakan pengembangan peluang usaha, konsultasi 

dan pendampingan Usaha Mikro; 
e. Melaksanakan optimalisasi fasilitasi Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (PLUT); 
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

fasilitasi dan pemberdayaan; dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 

SEKSI KEMITRAAN 
 

(1) Seksi Kemitraanmempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas bidang usaha mikro yang terkait kemitraan usaha 
mikro. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Melaksanakan fasilitasi pengembangan akses pasar, 
pemetaan potensi pasar, pelaksanaan pengembangan 
lembaga pemasaran, dan jaringan distribusi; 

b. Melaksanakan kegiatan pengembangan promosi dan 
pemasaran produk Usaha Mikro; 

c. Menyiapkan bahan pengumpulan pengolahan data dan 
fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan, 
kerjasama dan kemitraan Usaha Mikro; 

d. Melaksanakan pengembangan rantai pasok produk Usaha 
Mikro; 

e. Melaksanakan fasilitasi permodalan; 
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

kemitraan; dan 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

SEKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 
 

(1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro 
yangterkait pengembangan kewirausahaan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi 
pengembangan informasi wirausaha; 

b. Menyelenggarakan pelatihan, pengembangan 
kewirausahaan dan vokasional; 

c. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru; 
d. Melaksanakan fasilitasi inkubator bisnis; 
e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kluster wirausaha; 
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pengembangan kewirausahaan; dan 



g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BIDANG PERINDUSTRIAN 
 

 

SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 
 

 

(1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian 
yangterkait dengan pembangunan sumberdaya industri.  

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan kebijakan pembangunan industri 
Kabupaten; 

b. Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ; 
c. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan kebijakan daerah dalam pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi industri serta pemanfaatan 
kreatifitas industri. 

d. Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan 
kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan 
perwilayahan industri;  

e. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta 
pengembangan sentra industri; 

f. Menyusun rencana dan pelaksanaan inkubasi industri;  
g. Memfasilitasi Pemagangan tenaga kerja industri; 
h. Memfasilitasi Kemitraan wirausaha industri kecil dan 

menegah; 
i. Memfasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan 

pemasaran 
j. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan 

rencana pembangunan sarana dan prasarana indutri 

k. Melakukan pengembangan dan pemanfaatan kreaktifitas 

dan inovasi masyarakat dalam pengembangan industri kecil 
dan menegah 

l. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan 
evaluasi untuk pembangunan tenaga kerja industri dan 
kerjasama industri 

m. Menfasilitasi akses pembiayaan 
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya 

 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN INDUSTRI 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian yang 
terkait dengan pemberdayaan industri.  

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan kebijakan daerah dalam pemberdayaan 
industri kecil menengah dan peran serta masyarakat; 

b. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi 
dan pelaporan kebijakan daerah di dalam pembinaan 
industri hijau; 

c. Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kapasitas 
kelembagaan Industri Kecil Menegah (IKM); 

d. Memfasilitasi legalitas produk;   
e. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaani ntelektual 

khususnya bagi industri kecil dan menengah 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 



 

 

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI 

INDUSTRI 

 
 

(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian 
yang terkait dengan pengolahan data dan informasi industri.  

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan,   

evaluasi   dan pelaporan kebijakan daerah dalam 
Pengolahan data dan Informasi Industri Kabupaten 

b. Memfasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan 
kabupaten berbasis SIINAS  

c. Melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, 
IPUI, IUKI, IPKI  dalam sistem SIINAS yang terintegrasi 

dengan sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik berbasis SIINAS 
d. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi 
e. pelaksanaan dan pengawasan  IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI 

sesuai dengan ketentuan Sistem informasi Industri 
Nasional  (SIINAS) 

f. Memfasilitasi penyediaan Informasi Industri meliputi  IUI, 
IPUI, IUKI dan IPKI  

g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, 
pengolahan dan analisis data industri melalui sistem 
informasi industri nasional (SIINAS) 

h. Melaksanakan desiminasi dan publikasi data informasi 
industri kabupaten 

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan 
perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri 
lingkup kabupaten dalam penyampaian data ke SIINAS. 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait 

dengan tugas dan fungsinya 
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