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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, 

KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUDUS 

 

2.1.  Kabupaten Kudus 

 Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah 

mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan 

daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap 

banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. 

Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigang 

(ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter dimana 

disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. 

Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di Kabupaten Kudus 

terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan baik itu wisata alam, 

wisata budaya maupun wisata religi. Bidang agrobisnis juga ikut 

memberikan citra pertanian Kudus. Jeruk Pamelo dan Duku Sumber 

merupakan buah lokal yang tidak mau kalah bersaing dengan daerah lain. 

Dalam hal seni dan budaya, Kudus mempunyai ciri khas yang membedakan 

Kudus dengan daerah lain. Diantaranya adalah seni arsitektur rumah adat 

Kudus, kekhasan produk bordir dan gebyog Kudus. Keanekaragaman 

potensi yang dimiliki Kudus diharapkan mampu menarik masyarakat luar 

untuk bersedia hadir di Kudus. 



59 

 

  Visi Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu "Terwujudnya Kudus 

Yang Semakin Sejahtera" dengan misi pemberdayaan usaha mikro,kecil dan 

menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan 

berkualitas, tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan 

terjangkau, perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan 

menyeluruh, meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, 

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, perwujudan tata kelola 

pemerintahan yang baik ( Good Governnance), mewujudkan masyarakat 

yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial. 

Misi Kabupaten Kudus Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahterah• 

yang terjabar dalam 4 pilar yaitu :  

 Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.  

 Tersedianya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau, serta 

pemberian santuan bagi warga yang meninggal dunia untuk 

meringankan beban keluarga.  

 Perlindungan usaha dan kesempatan kerja luas dan menyeluruh  

Keempat Pilar Pembangunan itu  merupakan misi 1 – 4 dari 8 misi yang 

akan dilaksanakan. Adapun Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : 
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1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 

3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan 

terjangkau. 

4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. 

5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing. 

6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 

7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 

8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius dan 

berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global. 

Dari ke 8 (delapan) misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut 

di atas, yang terkait langsung dengan bidang tugas Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) Kabupaten 

Kudus adalah Misi I : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Misi  ke 4 : 

Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. 

2.2. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah 

Semenjak diberlakukanya SOTK Baru di Kabupaten Kudus terhitung mulai 

tanggal 1 Januari 2017 kemarin, maka Dinas Perindustrian, Koperasi dan 

UMKM telah berganti menjadi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi 
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dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Kopeasi dan Usaha Kecil Menengah bertempat di Jl. Conge Ngembalrejo 

No. 99 Kudus. 

Dalam mendukung terlaksananya misi kabupaten Kudus ke 1 dan ke 

4  yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus 

sebagai dinas teknis daerah maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus menjabarkan ke 

dalam tugas pokok dan fungsinya dengan menyelenggarakan misi sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan informasi penempatan dan pembinaan  

ketenagakerjaan yang murah, mudah dan cepat; 

2. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah /industri kecil 

menengah dan koperasi menuju kemandirian dan berdaya saing ; 

3. Mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah melalui 

perlindungan usaha dan kesempatan kerja yang luas. 

  Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah 

sektor - sektor produktif Koperasi dan UMKM menjadi prioritas,  

mengingat  peran  yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dengan 

sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan dan sumber daya 

manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta akses pasar produk 

UMKM. Dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi maka 
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perekonomian akan semakin tumbuh.  

  Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah 

rendahnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya penguasaan dan 

pemilikan aset produksi terutama permodalan, konsentrasi pekerjaan 

sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan 

rendahnya penguasaan teknologi proses roduksi dan informasi pemasaran. 

Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk 

memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat 

kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

  Meskipun akhir-akhir ini sektor riil sudah mulai menggeliat, tapi 

kemampuan  usaha mikro, kecil dan menengah untuk bersaing murni 

dengan hasil produk pabrikan , impor atau pemodal besar sangat berat. 

Fasilitasi pemerintahan dari berbagai aspek akan membantu memperkuat 

daya saing UMKM. Fokus yang perlu diperhatikan adalah peningkatan 

manajemen usaha, fasilitasi sarana, prasarana dan permodalan , dan 

perluasan pangsa pasar. Fasilitasi terhadap  UMKM secara bertahap, 

akuntabel, terencana, adil dan tepat akan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas UMKM, sehingga mendukung Terwujudnya Kudus yang Semakin 

Sejahtera. 
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2.2.1 Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan 

UKM Kabupaten Kudus 

Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kudus adalah : “Mewujudkan Perlindungan 

Tenaga Kerja dan Kemandirian Industri, Koperasi dan UMKM Yang 

Berdaya Saing “. Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai makna bahwa para 

pencari kerja akan selalu terfasilitasi informasi pasar kerja dan penempatan 

kerja serta pelatihan kerja sedangkan para pekerja akan selalu terlindungi 

hak-haknya. 

Kemandirian Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM), mengandung makna bahwa pelaku usaha dibidang 

industri, koperasi dan UMKM  mampu  meningkatkan kapasitas dan 

kualitas usahanya yang didukung dengan kemampuannya sendiri baik dari 

kemampuan manajerial, permodalan dan akses pemasarannya tanpa harus 

dukungan dari pemerintah maupun pihak lain.  

Kelembagaan usaha di bidang Industri Kecil Menengah, Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya saing mempunyai 

makna bahwa pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk berkompetisi 

dengan pelaku usaha lain baik dalam kualitas dan pemasaran hasil 

produksi serta menjadi panutan aktifitas ekonomi daerah lain. 
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 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus 

melaksanakan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan, perluasan dan 

penempatan kerja 

2. Memberdayakan Industri Kecil, Menengah  (IKM), Koperasi,  Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) untuk mandiri dan berdaya 

saing ; 

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah  dan industri kecil, 

menengah (IKM) melalui pelatihan dan pembinaan yang 

berkelanjutan.  

2.2.2 Dasar Hukum 

1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004   tentang Pemerintahan 

daerah;  

4) Undang - Undang Nomor 33  Tahun 2004    tentang  Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah; 

5) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

6) Undang - Undang Nomor  26   Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
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7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali 

diubah terakhir  dengan  Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;  

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2005 – 2025; 

14) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; 
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15) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2025;  

16) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032; 

17) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2013 - 2018.  

18) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus; 

19) Peraturan  Bupati Kudus Nomor  29  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Kudus. 

2.3 Struktur Organisasi 

Berdasar Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Kudus Bab X ( Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ) Bagian Kesatu ( 

Kedudukan dan Susunan Organisasi) Pasal 213 bahwa Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, 
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Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus bahwa Susunan 

Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah terdiri dari : 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretaris Dinas, yang membawahkan  : 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

terdiri dari : 

1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

dalam Negeri 

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga 

Kerja Luar Negeri; dan 

3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
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4) Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, 

terdiri dari : 

1. Seksi Hubungan Industrial; dan 

2. Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan. 

5) Bidang Perindustrian, terdiri dari : 

1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; dan 

2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Industri. 

6) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,terdiri dari  : 

1. Seksi Koperasi; 

2. Seksi Pengembangan promosi, produksidan pembiayaan Usaha 

Kecil dan Menengah; dan 

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi 

Usaha Kecil dan Menengah. 

7) Kelompok Jabatan Fungsional; 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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2.3.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan 

UKM Kabupaten Kudus : 
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KEPALA DINAS 

Bambang Tri Waluyo, SH  

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
SEKRETARIS 

Drs. Sajad, MPD 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN  

Dra. RR. Lilik 

Ngesti. W 

SUB BAGIAN  

KEUANGAN 

DYAH P. 

JUNIASTUTI, 

S.OS, M.SI 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, 

EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 Drs. Agus Sulistiyono  

BIDANG 
KOPERASI, USAHA 

KECIL DAN 
MENENGAH 

Drs. Abi Wibowo 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN 

Drs. Adi  Sumarno 

BIDANG 
 HUBUNGAN 

INDUSTRIAL DAN 

PRSELISIHAN 

KETENAGAKERJAAN 

Drs. M. Anshori, 

MM 

BIDANG 

PENEMPATAN, 

PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

Bambang Santoso, S.IP  

SEKSI 

KOPERASI 

Mashudi, SE 

SEKSI  
INDUSTRI KIMIA, 
AGRO DAN HASIL 

HUTAN 
Drs. Ganda Uli Saragih 

SEKSI  

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

Drs. Suwarno 

SEKSI 
INFORMASI PASAR KERJA 

DAN PENEMPATAN KERJA 

DALAM NEGERI 

Ervita Dwi, S.IP 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

PROMOSI, PRODUKSI DAN 

PEMBIAYAAN UKM 

Mahmudah W, SH 

 

 

 

SEKSI  

INDUSTRI LOGAM, MESIN, 

ELEKTRONIKA DAN 

ANEKA INDUSTRI 

Moh Syamsu Naryadi, 

S.KOM 

SEKSI  

PERSELISIHAN 

KETENAGAKERJAAN 

Agus Juanto, SE 

SEKSI  
PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA DAN 

PENEMPATAN TENAGA 

KERJA LUAR NEGERI 

Drs. Kisyono, SH 

 

SEKSI 

PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DAN 

TEKNOLOGI UKM 

Rofiq Fachri, SH 

SEKSI  
PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

Anggun Nugroho, ST. 

Sumber : Disnakerperinkopukm Kudus 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
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2.3.2 Tugas dan Fungsi  

1. Kepala Dinas 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada daerah dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penempatan, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan 

ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah; 

b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penempatan, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan 

ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah; 

c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang 

penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan 

industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, 

usaha kecil dan menengah; 

d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang 

penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan 
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industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, 

usaha kecil dan menengah; 

e. Pengendalian dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan 

ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah; 

f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penempatan, pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan 

ketenaga kerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah; 

g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas; 

h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

i. Pelaksana tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinann, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretarisyang 

mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan 

kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan 

meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum 

dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di 

lingkup Dinas. 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan 

fungsi : 
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a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan 

kebijakan teknis di lingkup Dinas; 

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi 

dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, 

keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas; 

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan 

ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaandi lingkunagn 

Dinas; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan 

informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas 

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan 

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan 

kewenangannya; 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 

subbag - subbag : 
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1. Subbagian Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan  perencanaan dan 

program kerja, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dilingkup dinas.  

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan 

penyiapan bahan perumusan anggaran program dan kegiatan serta 

pengelolaan anggaran di lingkup Dinas 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas 

tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, 

hukum, kehumasan, kepegawaian dilingkup dinas. 

3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokokMempunyai tugas penyusunan 

kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, 

pelaporan meliputi pelayanan antar kerja di daerah,  penerbitan izin Lembaga 

Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),  Surat Persetujuan Pendirian 

Bursa Kerja Khusus (BKK),  pembinaan dan Pemantauan Bursa Kerja 

Khusus (BKK), perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, 

penciptaan perluasan kesempatan kerja,  pengerahan dan fasilitasi 

perpindahan serta penempatan transmigrasi, pengelolaan pelatihan kerja 
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berdasarkan unit kompetensi dan penanganan peserta pasca pelatihan, 

pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan,  perizinan dan 

pendaftaran lembaga pelatihan kerja, pemberian konsultansi produktivitas 

pada perusahaan kecil serta pengukuran produktivitas tenaga kerja. 

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud di atas, bidang 

penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan 

fungsi : 

a) penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang 

informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan 

kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja luar negeri, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja; 

b) pengkoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang informasi 

pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan 

kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja luar negeri, pelatihan dan 

produktivitas tenaga kerja; 

c) pelayanan antar kerja di daerah meliputi penyebarluasan informasi 

pasar kerja, perantaraan kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan; 

d) pelayanan antar kerja di daerah meliputi penyebarluasan informasi 

pasar kerja, perantaraan kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan; 

e) pelaksanaan verifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta (LPTKS) dalam daerah, perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 

daerah, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, penerbitan 
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Surat Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK); 

f) pembinaan dan pemantauan Bursa Kerja Khusus (BKK); 

g) penciptaan perluasan kesempatan kerja; 

h) pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi;   

i) pengelolaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi dan 

penanganan peserta pasca pelatihan;   

j) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan; 

k) pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan 

pengukuran produktivitas tenaga kerja;  

l) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

m) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang 

penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dibantu oleh seksi-

seksi: 

1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 

Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

meliputi pelayanan antar kerja di daerah,  verifikasi penerbitan izin 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam daerah, 
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perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang 

lokasi kerja dalam daerah,  Surat Persetujuan Pendirian Bursa Kerja 

Khusus (BKK),  pembinaan dan Pemantauan Bursa Kerja Khusus 

(BKK). 

2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar 

Negeri  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

meliputi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra 

dan purna penempatan) di daerah, penciptaan perluasan kesempatan 

kerja,  pengerahan dan fasilitasi Perpindahan serta Penempatan 

Transmigrasi. 

3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokokmelakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan pelatihan kerja 

berdasarkan unit kompetensi dan penanganan peserta pasca pelatihan, 

pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan, verifikasi 

perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja,  pemberian 

konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil,  pengukuran 

produktivitas tenaga kerja. 
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4. Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan daerah, 

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengesahan 

peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk 

perusahaan yang hanya beroperasi di daerah, penyusunan pengupahan tenaga 

kerja, pelaksanaan fasilitasi norma kerja dan kesejahteraan pekerja bagi 

perusahaan di daerah, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan 

di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama 

bipartit di perusahaan, mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan 

hubungan industrial. 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud di atas, bidang  

hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang 

hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan 

b. pengkoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang hubungan 

industrial dan perselisihan ketenagakerjaan; 

c. pengesahan peraturan perusahaan di Daerah; 

d. pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya 

beroperasi di daerah; 

e. penyusunan pengupahan tenaga kerja bagi perusahaan di daerah; 

f. pelaksanaan fasilitasi norma kerja dan kesejahteraan pekerja bagi 
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perusahaan di daerah; 

g. pelaksanaan fasilitasi norma kerja dan kesejahteraan pekerja bagi 

perusahaan di daerah; 

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang 

Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan dibantu oleh seksi-

seksi : 

1) Seksi Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan meliputi pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran 

perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi, 

penyusunan pengupahan tenaga kerja bagi perusahaan, pelaksanaan 

fasilitasi norma kerja dan kesejahteraan pekerja bagi perusahaan di 

daerah;. 

2) Seksi Perselisihan Ketenagakerjaandipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan 
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pelaporan meliputi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi 

perselisihan di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan 

lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, mediasi terhadap potensi 

dan mediasi perselisihan hubungan industrial. 

5. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan pembangunan industri 

kabupaten, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha 

industri, verifikasi rekomendasi penerbitan perizinan Izin Usaha Industri 

(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri 

(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), penyampaian informasi 

industri yang lokasinya di daerah kabupaten, fasilitasi penerapan standar dan 

pengawasan mutu Industri Hasil Tembakau (IHT), penerapan standar 

pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri. 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud di atas, bidang 

perindustrian  menyelenggarakan  fungsi : 

A. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang 

industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka 

industri; 

B. Pengkoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang industri kimia, 

agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri; 
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C. Penyusunan penetapan rencana pembangunan industry kabupaten; 

D. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha 

industri; 

E. Pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha 

industri (iui) kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri (ipui) 

bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (iuki) dan 

izin perluasan kawasan industri (ipki) yang lokasinya di daerah; 

F. Fasilitasi penerapan standar dan pengawasan mutu industri hasil 

tembakau (iht); 

G. Penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi 

teknologi industri; 

H. Penyampaian informasi industri untuk izin usaha industri (iui) kecil dan 

menengah dan izin perluasannya serta izin usaha kawasan industri (iuki) 

dan izin perluasan kawasan industri (ipki) yang lokasinya di daerah 

kabupaten; 

I. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

J. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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  Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang 

Perindustrian dibantu oleh seksi-seksi : 

1. Seksi Industri Kimia , Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan pembangunan 

industri kabupaten, verifikasi rekomendasi penerbitan perizinan Izin 

Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), 

penyampaian informasi, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama 

dunia usaha, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk 

dan inovasi teknologi industri kimia, agro dan hasil hutan yang lokasinya 

di daerah kabupaten serta fasilitasi penerapan standar dan pengawasan 

mutu Industri Hasil Tembakau (IHT). 

2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksankan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan 

teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan 

pembangunan industri kabupaten, verifikasi rekomendasi penerbitan 

perizinan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri 
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(IPKI), penyampaian informasi, analisis iklim usaha dan peningkatan 

kerjasama dunia usaha, penerapan standar pengawasan mutu, 

diversifikasi produk  dan inovasi teknologi industri logam, mesin, 

elektronika dan aneka industri yang lokasinya di daerah. 

5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok 

melaksanaan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi verifikasi penerbitan izin usaha 

simpan pinjam, persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi, fasilitasi 

pembentukan koperasi baru, pengawasan dan pemeriksaan  koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP)/kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP), pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola koperasi, 

pemberdayaan, perlindungan dan pemberian sanksi, pemberdayaan dan 

pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha. 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang 

koperasi, pengembangan, promosi, produksi, pembiayaan dan sumber 

daya manusia serta teknologi usaha kecil dan menengah; 
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b. pengkoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang koperasi, 

pengembangan, promosi, produksi, pembiayaan dan sumber daya 

manusia serta teknologi usaha kecil dan menengah; 

c. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten; 

d. pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi; 

e. fasilitasi pembentukan koperasi baru; 

f. pengawasan dan pemeriksaan koperasi, koperasi simpan pinjam, unit 

simpan pinjam, kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang 

berada di wilayah kabupaten; 

g. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, 

kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berada di wilayah 

kabupaten; 

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagipengelola 

koperasi; 

i. pemberdayaan, perlindungan dan pemberian sanksi kepadakoperasi 

yang berada di wilayah kabupaten; 

j. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan 

kemitraan kemudahan perizinan penguatankelembagaan dan koordinasi 

dengan para pemangkukepentingan; 
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k. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha 

menjadi usaha kecil; 

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuaidengan lingkup 

tugasnya; dan 

m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh seksi-seksi : 

1) Seksi Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

meliputi pemberian izin koperasi, pengawasan dan pemeriksaan 

koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan latihan 

perkoperasian, pemberdayaan perlindungan dan sanksi bagi koperasi. 

2) Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha 

Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang 

mpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan meliputi pengembangan usaha mikro melalui 
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pendataan, penguatan kelembagaan, promosi, revitalisasi pasar, 

pemanfaatan kreatifitas dan inovasi serta pembiayaan yang kompetitif. 

3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha 

Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan meliputi pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, 

pengembangan dan penerapan teknologi bagi usaha mikro dengan 

orientasi peningkatan skala usaha. 
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