
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINASKOPERASI,

USAHAKECIL DANMENENGAH KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan

ditetapkan Peraturan Bupati. tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah. Kabupaten

Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan
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5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA

KECILDANMENENGAHKABUPATENMUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan

Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;
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6. Kepa1a Dinas ada1ah Kepa1a Dinas Koperasi, Usaha
keeil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTDada1ah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi,
Usaha Keeil dan Menengah Kabupaten Musi

Banyuasin.

BABII
KEDUDUKAN

Pasa12

(1) Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang

Koperasi, Usaha Keeildan Menengah;

(2) Dinas Koperasi. Usaha Keeil dan Menengah
dipimpin oleh seorang Kepa1a Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Musi
Banyuasin .mela1ui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Koperasi. Usaha
Kedl dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri

dari:
a. Kepa1aDinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Pereneanaan, Pelaporan dan
Keuangan.

e. Bidang Kelembagaan.membawahi :
1.Seksi Kelembagaandan Perizinan;
2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
3. Seksi Pengawasan. Pemeriksaan dan Penilaian
Kesehatan.
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d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,

membawahi:
1.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2. Seksi Peningkatan Kualitas SDMKoperasi;
3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan

Perlindungan Usaha Koperasi.
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro,membawahi:

1.Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan
Perindungan Usaha Mikro;

3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

f. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan;
g. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha
Keeil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
adalah sebagaimana tereantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

BABIV
URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
KepalaDinas

Pasal4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Koperasi,
Usaha Keeil dan Menengah meliputi kelembagaan,
pemberdayaan dan pengembangan koperasi, serta
pemberdayaan usaha mikro.

Pasal5

Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan
Menengahmempunyai fungsi:
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a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan,
pembinaan dan pemberian perizinan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Musi

Banyuasin;

b. perumusan reneana-reneana program perkoperasian,

Usaha Kedl Menengah yang dalam garis besarnya
berisikan tujuan, skala prioritas, strategi dibidang

Koperasi,Usaha Keeildan Menengah;

e. penyelenggaraanpengamanan dan pengendalian teknis
atas pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya

masing-masing;

d. pengawasan persiapan dan pelaksanaan
perkoperasian, usaha keeilmenengah serta melakukan
evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan
koperasi, usaha keeil dan menengah;

e. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan Sekretaris, Kepala
Bidang, Kasi-Kasiyang ada dalam lingkungannya dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;

f. pengarahan dan pengawasan koperasi yang wilayah
keanggotaan dalam daerah kabupaten;

g. pengkoordinasian aktivitas unit organisasi
bawahannya kearah tujuan/target yang akan dieapai
sesuai dengan reneana dan program;

h. pengarahan dan penilaian unit organisasi bawahannya
dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan yang telah
digariskan;

i. pengarahan kegiatan administrasi atas segala usaha
dan kegiatan dibidang rumah tangga Dinas Koperasi,
usaha keeil dan menengah, tata usaha, pereneanaan
dan evaluasi, keuangan dan perlengkapan; dan

J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.
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Bagian Kedua

Sekretarlat

Pasal6

Sekretarlat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif kepada semua unit kerja pada Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan melaksanakan

urusan dibidang koordinasi penatausahaan, mengelola

urusan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian

Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, rumah tangga,

hubungan masyarakat, keprotokolan dan surat menyurat.

Pasal7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretarlat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan kasubbag-

kasubbag yang ada dalam lingkungannya dan

bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan

tugasnya;

b. penyusunan rencana dan program sesuai dengan

kebijaksanaan kepala dinas;

c. penyelia tata usaha kantor, urusan rumah tangga

dinas dan hubungan masyarakat;

d. penyelia tata usaha, administrasi umum, keuangan,

perlengkapan, perencanaan dan evaluasi;

e. penyelia hubungan kerja dibidang administrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah terkait; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan penatausahaan, mengelola urusan

subbagian umum dan kepegawaian, rumah
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tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan dan

surat menyurat;

b. menyusun rencana subbagian tata usaha sesuai

dengan rencana keIja dinas;

c. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan

program,kegiatan dan anggaran dinas;

d. melaksanakan pelayanan administrasi umum,
urusan dalam, urusan surat- menyurat,
ketatalaksanaan dan kepegawaian;

e. membimbingbawahan agar teIjalin keIjasama yang
baik dan salingmendukung;

f. mengevaluasi hasil keIja bawahan untuk
. pengembangankarier;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas I kegiatan

kepada atasan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
mempunyai tugas :
a. menyusun, mengumpulkan, menghimpun,

menganalisis serta melaksanakan urusan
perencanaan, pelaporan dan keuangan;

b. menyusun rencana subbagian keuangan sesuai
dengan rencana keIja dinas;

c. me1aksanakan penge1olaan,pengadministrasi dan
pembukuan keuangan dinas;

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan keuangan dinas;

e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang
serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola
maupun dikuasai dinas;

f. membimbingbawahan agar teIjalin keIjasama yang
baik dan salingmendukung;
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g. mengevaluasi hasil keIja bawahan untuk

pengembangan karier;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan

kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Kelembangaan Dan Pengawasan

Pasal9

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah yang berkaitan dengan urusan Badan

Hukum, Organisasi Koperasi, Tata Laksana Koperasi dan

Keanggotaan serta penyuluhan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal9, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

mempunyai fungsi :

dan

bidang

a. penyusunan rencana

petunjuk teknis

mengkoordinasikan program

seksi;

program keIja serta

kelembagaan dan

keIja masing-masing

pembentukan, perubahan,

pembubaran badan hukum

b. pengarahan dan memberi petunjuk operasional

pembinaan kelembagaan;

c. perumusan proses

penggabungan dan

koperasi;

d. perumusan peraturan dan kebijakan dalam rangka

pembinaan terhadap kelembagaan koperasi;

e. perumusan kebijakan penyuluhan perkoperasian,

pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;



pembentukan, perubahan,
pembubaran badan hukum
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f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi di bidang
penyuluhan perkoperasian, pengesahan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar dan

pembubaran koperasi;

g. pengarahan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

penyuluhan perkoperasian, pengesahan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi dan

pembubaran koperasi;

h. pengarahan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
peningkatan penerapan peraturan perundang-
undangan peningkatan tata laksana pengelolaan

koperasi serta peningktan partisipasi anggota; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasalll

(1) SeksiKelembagaandan Perizinan mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan kelembagaandan perizinan;

b. menyusun rencana dan programkeIja seksi;

c. memberikan petunjuk kepada staf;

d. menilai prestasi keIja staf;

e. membantu proses
penggabungan dan
koperasi;

f. memfasilitasi pengajuan dan pengesahan badan
hukum kepada notaris;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
kelembagaandan perizinan koperasi;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran
dasar dan pembubaran koperasi;

i. memeriksa dokumen permohonan izin usaha
simpan pinjam;
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j. memeriksa dokumen izin pembukaan kantor
cabang, cabang pembantu dan kantor kas;

k. memeriksa berkas pembentukan pembentukan
koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;

1. memeriksaberkas pembubaran koperasi;

m. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam
pembuatan laporan tahunan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam;

n. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

o. memeriksa data dan jumlah koperasi serta
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang
akurat;

p. melaksanakan sistem pengendalian intern;

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

bidang; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
ditugaskan oleh pimpinan.

(2) Seksi keanggotaan dan penerapan peraturan
mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan keanggotaan dan penerapan

peraturan koperasi;

b. menyusun rencana dan program kerja seksi;

c. memberikan petunjuk kepada staf dan menilai
prestasi kerja staf;

d. menganalisa penerapan peraturan perundang-
undangan;

e. menganalisa penerapan sanksi bagi koperasi;

f. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan
bimbinganteknis anggota koperasi;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
peningkatan keanggotaan dan penerapan
peraturan koperasi;
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h. menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan

peraturan koperasi;

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

partisipasi anggota;

j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

peningkatan partisipasi anggota;

k. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

bidang; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian
Kesehatan, mempunyai tugas :

a. melakasanakan urusan pengawasan, pemeriksaan
dan penilaian kesehatan koperasi;

b. membantu kepala bidang kelembagaan dan
pengawasan;

c. menyusun rencana dan program keIja seksi;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan
kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan
pinjam dan penilaian kesehatan ksp/usp-koperasi;

e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemeriksaan kelembagaan
koperasi dan ksp/-usp koperasi;

f. menindak lanjuti hasil temuan/kasus yang ada di
koperasikspIusp-koperasi;

g. melaksanakan penilaian kesehatan ksp-usp
koperasi;

h. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang
sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;

i. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;
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j. menyusun data kesehatan koperasi simpan

pinjamjunit simpan pinjam;

k. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan

kelembagaan dan usaha koperasi;

1. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan
koperasi simpan pinjamjunit simpan pinjam;

m. menindaklanjuti hasH pemeriksaan koperasi

pelaksana simpan pinjam;

n. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

o. melaporkan hasHpelaksanaan tugas kepada kepala

bidang; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi

Pasal12

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah yang berkaitan
dengan urusan Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan
Perlindungan Usaha Koperasi.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasimempunyai fungsi :
a. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. perencanaan perluasan akses
pembiayaanjpermodalan bagi koperasi;

c. perencanaan mempromosikan akses pasar bagi produk
koperasi ditingkat lokal dan nasional;
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d. perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

teknis anggota koperasi;

e. penyelia kemitraan antar koperasi dan badan usaha

lainnya;

f. perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

bagi perangkat organisasi koperasi;

g. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;

dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal14

(l) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasimempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program lainnya di seksi

fasilitas usaha koperasi;

b. menyusun petunjuk operasional seksi fasilitas
usaha koperasi;

c. menyiapkan penyusunan bahan-bahan pedoman
penguatan dan dukungan dalam fasilitas sarana

usaha bagi koperasi;

d. menyusun peraturan dan kebijakan dalam rangka
penumbuhan iklimusaha bagi koperasi;

e. menghimpun bahan dan pedoman penguatan dan
pendukungan akselerasi pemberdayaan dan
jaringan koperasi;

f. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan
teknis pemberian bimbingan pemasaran dan
perluasan jaringan usaha;

g. menyusun pedoman pelaksanaan teknis
operasional penyediaan fasilitas pemasaran dan
Jarmgan usaha, meliputi pembinaan dan
pengembangan usaha dan akselerasi pemasaran
kemitraan bagi koperasi;

h.. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
koperasi dan managemen pemasaran dan jaringan
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distribusi koperasi;

i. memberikan petunjuk / bimbingan kepada staff
dan menilaiprestasi kerja staf;

j. memberikan usul, saran pendapat dan evaluasi
kerja serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas

kepada kepala bidang atau atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) SeksiPeningkatanKualitasSDMKoperasimempunyai

tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi
peningkatan kualitas sdm koperasi;

b. menyusun petunjuk operasional seksi peningkatan
kualitas sdm koperasi;

c. menyiapkan penyusunan bahan-bahan pedoman
pemberdayan peningkatan sdm koperasi melalui
pola-polastrategis pembinaan sdm koperasi;

d. menyusun rencana pemberdayaan koperasi di
bidang usaha strategis koperasi yang menjadi
program unggulan untuk dilakukan
pendidikan/pelatihan secara terpadu dengan
instansi terkait;

e. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan mitra
kerja dalam upaya melakukan pembinaan dan
pemberdayaan perangkat organisasi koperasi
dalam pola usaha kemitraan;

f. menyusun program pelatihan/bimbingan teknis
mengenai koperasi bagi perangkat organisasi
koperasi di bidang keuangan/ akuntansi,
komputerisasi;

g. menyusun rencana program pendidikan dan
pelatihan dibidang penyusunan pembuatan
proposal pinjaman kredit usaha, study potensi dan
teknologiiptekyang berkembang;
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h. memberikan petunjuk/bimbingan teknis kepada
staf dan penilai prestasi keIja staff;

i. memberikan usul, saran pendapat dan evaluasi
keIja serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada kepala bidang dan atasan di seksi

peningkatan kualitas sdm koperasi; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengembangan,Penguatan dan Perlindungan

Usaha Koperasimempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program keIja serta

petunjuk teknis bidang usaha koperasi dan
pembiayaan dan mengkoordinasikanprogram keIja
masing-masing seksi koperasi;

b. menyusun petunjuk operasional bidan usaha dan
pembiayaan;

c. menyiapkan penyusunan bahan-bahanpedoman
penguatan dan dukungan dalam fasilitas
pembiayaan dan usaha bagi koperasi;

d. menyiapkan bahan kebijakan dibidang
peningkatan akses pembiayaan usaha simpan
pinjam; permodalan asuransi, pinjamn kredit, jasa
keuangan dan perpajakan dan memfasilitasi

pembiayaan bagi koperasi;

e. menghimpun bahan dan pedoman penguatan dan
pendukungan akselerasi pemberdayaan dan
jaringan koperasi;

f. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan
bagi koperasi;

g. memberikan petunjuR/bimbingan teknis kepada
staf seksi dan menilai prestasi keIja / reaward
kepada staf;

h. memberikan usul, serta pendapat dan evaluasi
keIja serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas
kepada kepala bidang dan atasan di seksi
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pengembangan, penguatan dan perlindungan

usaha koperasi; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan olehpimpinan.

BidangKelima
BidangPemberdayaanUsaha Mikro

Pasal15

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Koperasi, Usaha
Keeil dan Menengah yang berkaitan dengan urusan
Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan Mikro, Pengembangan,
Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, Serta
Peningkatan KualitasKewirausahaan.

Pasal16

Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikromempunyai
fungsi:
a. pereneanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
b. pereneanaan mempromosikanakses pasar bagi produk

koperasi di tingkat lokal dan nasional;
e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pe1aksanaanpemberdayaan usaha mikro;
d. pelaksanaan koordinasi dalam pendataan Izin Usaha

MikroKeeil(IUMK);
e. pereneanaan pengembangan usaha mikro dengan

orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi
usaha kedl;

f. pereneanaan pengembangankewirausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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Pasal17

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikromempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program seksi;

b. menghimpun, menganalisa,

fasilitasi usaha mikro;

c. menyiapkan dan merencanakan fasilitasi

peningkatan sdm pelaku usaha mikro;

d. menyiapkan dan merencanakan fasilitasi sarana

dan prsarana teknologi usaha mikro;

e. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka

meningkatkan kemampuan usaha,permodalan,

menyusun studi kelayakan, manajemen keuangan

usaha mikro;

f. menyiapkan fasilitasi pembiayaan dan penjamina

kredit usaha bagi usaha mikro;

g. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan

terhadap usaha dan pembiayaan usaha mikro yang

didapat dari pemerintah perbankan, Iembaga non

bank dan pihak ke 3;

h. menyiapkan fasilitasi promosi produk usaha

unggulan usaha mikro dan publikasi bisnis;

i. memberikan petunjuk kepada staf seksi fasilitasi

usaha mikro;

J. menilai prestasi kerja staf seksi fasilitasi usaha

mikro;

k. melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

bidang pemberdayaan usaha mikro; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan

usaha Mikro mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan pengembangan, penguatan

dan perlindungan usaha mikro
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b. menyusun rencana dan program seksi;

c. menyiapkan, menyusun pedoman, dan petunjuk

teknis keIjasama usaha mikro;

d. menyiapkan penyebaran informasi pasar dan

teknologi usaha mikro;

e. menyiapkan rencana dan program seksi;

f. memberikan petunjuk kepada staf;

g. menilai prestasi keIja staf;

h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI );

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

bidang pemberdayaan usaha mikro; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program keIja seksi;

b. melakukan inventarisasi pertumbuhan wirausaha

barn;

c. menyiapkan

daerah;

d. merencanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang

kewirausahaan;

e. memberikan petunjuk kepada staf peningkatan

kualitas kewirausahaan;

f. menilai prestasi keIja staf seksi peningkatan

kualitas kewirausahaan;

g. melakukan Sistem Pengendalian Interen (SPI);

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

bidang pemberdayaan usaha mikro Kabupaten

Musi Banyuasin; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.
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BABV
UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasal18

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana
teknis pada dinas di Kecamatan dalam Kabupaten
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

KepalaDinas;

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan
Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BABVI
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal19

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian
dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh KepalaDinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan )Jerdasarkan
kebutuhan dan beban keIja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
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(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 20

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan

lembaga teknis lainnya.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan

dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan

koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

(4) Kepala Dinas wajib menyusun reneana strategis

dengan mengaeu pada RPJMD Kabupaten, menyusun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan

bahan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban

(LKPJ)Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

(5) Setiap pimpinan unit/ satuan organisasi dalam

lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Keeildan Menengah

berkewajiban :

a. Menyusun reneana kerja yang mengaeu pada

reneana strategis dinas, mempersiapkan bahan

penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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(LPPD) dan bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas

dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang

telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada

atasan langsung dengan menyampaikan laporan

secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara

cepat dan tepat.

c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya

dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian

tujuan organisasi.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), diolah dan

dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan

sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih

lanjut.

BAB VIII

KEPEGAWAlAN

Pasal21

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari

jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon ILb atau

jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas

jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang merupakan

jabatan eselon m.b atau jabatan administrator, Kepala

Subbagian dan Kepala Seksi/Kepala Subbidang

merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan

pengawas.
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BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Musi Banyuasin Nomor 042 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi,

Usaha Keeil Menengah dan PengeIolaan Pasar Kabupaten

Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2008 Nomor 042) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal23

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap

pengundangan

penempatannya

Banyuasin.

orang mengetahuinya,

Peraturan Bupati

dalam Berita Daerah

memerintahkan

1m dengan

Kabupaten Musi

Ditetapkan di Sekayu,

pada tanggal \9 Desember 2016

It. BUP

I
DAVIDB.J. SIRE

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 22. Desember 2016

PIt. SEKRETARISDAERAH

KABUPATENMU I BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR 8f>
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