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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu organisasi Pemerintah 

sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berlokasi di jalan Pemuda No. 175 

Semarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugasnya, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang 

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; 

b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; 

c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan 

Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang 

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; 

d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 
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e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi 

dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; 

g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan 

Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang 

Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; 

i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai; 

j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang 

Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha 

Mikro; 

k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

2.2.1.  Visi 

Mewujudukan Koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang sehat berdaya 

saing dan beperan dalam membangun perekonomian menuju masyarakat sejahtera. 
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2.2.2.  Misi 

- Menumbuhkembangkan kehidupan berkoperasi 

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat 

- Memfasilitasi pengembangan usaha KUMKM 

2.3. Job Description Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. 

2. Sekretariat 

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan;  



64 
 

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian, dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang 

Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan 

Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang 

Pemberdayaan Usaha Mikro; 

g. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan 

Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang 

Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi 

terkait; 

i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan 

dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian; 

j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, 

dan Rencana Kinerja Tahunan; 

k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan 

dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro; 

l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro; 
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m. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Walikota; 

o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro; 

p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro; 

q. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, 

dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro; 

r. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

s. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan 

kunjungan tamu di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

t. pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang 

milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor; 

u. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik 

daerah; 

v. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro; 

w. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro; 
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x. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro; 

y. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

aa. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi tugas Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi Monitoring dan 

Evaluasi. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 

mempunyai fungsi : 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 
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c. pemberian petunjuk kepada bawahan;  

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi 

terkait; 

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perizinan dan 

Kelembagaan Koperasi; 

h. pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi 

Monitoring dan Evaluasi; 

i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang 

Perizinan dan Kelembagaan Koperasi; 

j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas  dan fungsinya. 

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi terdiri atas : 

a. Seksi Perizinan; 
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b. Seksi Kelembagaan; dan 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan 

dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

Koperasi mempunyai fungsi : 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan;  

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengawasan dan 

Pemeriksaan Koperasi; 

h. pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Koperasi, Seksi Pemeriksaan 

Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi; 

i. pelaksanaan kegiatan penyusunan  data dan informasi di Bidang Pengawasan 

dan Pemeriksaan Koperasi; 
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j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas  

dan fungsinya. 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri atas : 

a. Seksi Pengawasan Koperasi; 

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan 

c. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi. 

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, dan 

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai 

fungsi :  

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan;  
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d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; 

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan 

Koperasi; 

h. pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan 

Kualitas SDM Koperasi, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan 

Perlindungan Koperasi; 

i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang 

Pemberdayaan Koperasi; 

j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di 

Bidang Pemberdayaan Koperasi; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas  

dan fungsinya. 

Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri atas : 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan 

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. 
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6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan 

Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

mempunyai fungsi :  

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan;  

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi 

terkait; 

g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan 

Usaha Mikro; 

h. pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi 

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi 

Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; 

i. pelaksanaan kegiatan penyusunan  data dan informasi di Bidang 

Pemberdayaan Usaha Mikro; 
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j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas  dan fungsinya. 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas : 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; 

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan 

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. 
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