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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran Umum Kota Batu 

1. Kondisi Geografis 

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Posisi kota Batu terletak pada 90 km dari sebelah barat daya Surabaya atau 

15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang 

menghubungkan Malang - Kediri dan Malang - Jombang. Kota Batu 

berbatasan langsung dengan kabupaten Mojokerto dan kabupaten Pasuruan 

di sebelah utara serta berbatasan dengan kabupaten Malang di sebelah timur, 

selatan, dan baratnya. Wilayah kota Batu sendiri berada pada suhu udara rata-

rata mencapai 12 - 19 derajat celsius. Kota Batu berada pada 122,17˚ sampai 

dengan 122,57˚ bujur timur dan 7,44˚ sampai dengan 8,26˚ lintang selatan. 39 

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan 

laut. Kota Batu ini dikelilingi oleh beberapa gunung, yang diantaranya ialah 

Gunung Anjasmoro (2277 m), Gunung Arjuno (3339 m), Gunung Banyak 

(1306 m), Gunung Kawi (2651 m), Gunung Panderman (2040 m), Gunung 

Welirang (2156 m). Sebagaimana layaknya wilayah pegunungan yang 

memiliki wilayah tanah yang subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki 

panorama alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik 

minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai 

kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di 

                                                           
39 Badan Pusat Statistik Kota Batu. “Batu dalam Angka Tahun 2018” (Batu:2018) 
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awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya 

orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun 

tempat-tempat Peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu.40 

Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa 

Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset 

dan kunjungan wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas 

keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan 

wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan 

memberikan predikat sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau 

Jawa. Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada penjajahan 

Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama 

alam yang indah di kawasan Batu sempat membuat Bapak Proklamator 

sebagai The Father Foundation of Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung 

Hatta setelah Perang Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di 

kawasan Selecta Batu.41 Berikut adalah Peta Kota Batu : 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Geografi kota Batu , http://website.batukota.go.id/statis-14-geografis-kota-batu di akses pada 

Selasa 29 Mei 2018 ,pukul 20:15 
41 Sejarah Kota Batu, http://website.batukota.go.id/statis-12-sejarah-kota-batu di akses pada 

Selasa 29 Mei 2018, pukul 22:00 

http://website.batukota.go.id/statis-14-geografis-kota-batu
http://website.batukota.go.id/statis-12-sejarah-kota-batu
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Sumber: BPS Kota Batu Tahun 2018  

Gambar 3.1 Peta Kota Batu 

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 

km2 atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Dengan rincian luas 

Kecamatan Bumiaji 12.797,89 Ha (127,97 km2), Kecamatan Batu 4.545,82 

Ha (45,45 km2), dan Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha (25,65 km2) . Seperti 

halnya daerah lain di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 

iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2017, hujan hampir 

terjadi di setiap bulan, kecuali bulan September. Rata-rata curah hujan pada 

tahun 2017 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan 

Meterologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso 
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mencapai rata-rata 160 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 138 

hari. Dan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari 

yaitu sebesar 98 persen.42 

2. Topografis Kota Batu 

Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut ini 

dikaruniai keindahan alam yang memikat. Wilayah Kota Batu dibedakan 

menjadi enam kategori ketinggian yaitu mulai dari 600-3000 meter dari 

permukaan laut. Dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada 

pada ketinggian 1000-1500 meter dari permukaan laut yaitu seluas 6.493,64 

ha. Rata-rata suhu udara selama tahun 2017 adalah 23 derajat celcius dengan 

suhu terendah terjadi pada bulan Agustus dan Juli yaitu sebesar 19 derajat 

celcius. 

Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta 

kontur Bakosurtunal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah 

Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25-40 % dan kemiringan >40 %. 

Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar adalah perbukitan, Kota 

Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak di 

jumpai tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam. 

3. Demografis Kota Batu 

Pada tanggal 6 Maret 1993, kota administrasi Batu dibentuk dan 

diresmikan. Diresmikanya kota Batu, karena sebelumnya adalah bagian dari 

wilayah kabupaten Malang. Tanggal 10 April 1995, dikirimlah permohonan 

                                                           
42 Badan Pusat Statistik Kota Batu “ Kota Batu dalam Angka Tahun 2018” (Batu:2018) 
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surat persetujuan DPRD kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang 

peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 11 

April 1995, pengiriman surat persetujuan kepada pembantu Gubernur di 

Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. 

Pada tanggal 6 Juni 1996, dengan persetujuan DPR kota Malang, surat 

persetujuan Bupati dan Pembantu Gubernur di Malang, dikirimkan ke 

Gubernur Jawa Timur. Dan melalui proses yang sangat panjang tanggal 28 

Pebruari 2001 diturunkan surat keputusan MENDAGRI dan Otonomi 

Daerah. Tanggal 21 Juni 2001 Batu disahkan menjadi kota admistratif 

berdasarkan UU No. 11 tahun 2001. Dan tanggal 17 Oktober 2001 Batu telah 

diresmikan menjadi daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten 

Malang, Wilayah administrasi Kota Batu yaitu kecamatan Bumiaji, 

kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Dari 3 kecamatan tersebut terbagi 

lagi menjadi  19 desa, 5 kelurahan, 238 RW dan 1.127 RT. Kecamatan 

Bumiaji adalah kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak yaitu 9 

desa. Kecamatan batu terdiri dari 4 desa dan 4 kelurahan. Sedangkan 

kecamatan Junrejo terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan. 

Secara administrasi, pemerintahan Kota Batu dipimpin oleh seorang 

wali kota dan wakil wali kota yang membawahi koordinasi atas wilayah 

administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan 

dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala 

desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai 

negeri sipil di lingkungan pemerintah kota, sedangkan kepala desa dipilih 

oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah 
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pemerintahan desa yang mandiri. Kemudian untuk jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di kota Batu  dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Menurut Kecamatan di Kota Batu 

Tahun 2010 – 2016 

Sumber: BPS Kota Batu 2018 

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 203.957 jiwa. 

Dengan luas wilayah sekitar 19.908 km2, maka kepadatan penduduk adalah 

sebesar 4.965 jiwa km2. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat 

setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi 

baru sehingga kegiatan ekonomi pun meningkat pesat dan banyak pendatang 

yang datang untuk kegiatan ekonomi ataupun hanya sekedar berwisata. 

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2017 adalah sebesar 

0,89 %. Selama periode 2010 hingga 2017 pertumbuhan di Kota Batu relatif 

stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk 

antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari 

penduduk datang dan penduduk pindah. Kemudian dari 203.997 jiwa jumlah 

penduduk di kota Batu dapat kita lihat Rasio jenis kelamin menurut 

kecamatan di kota Batu: 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Ribu) 

Laju jumlah penduduk per 

Tahun (%) 

2010 2016 2017 2010 - 2017 2016 – 2017 

Batu 81.178 94.132 94.966 6.75 0.89 

Junrejo 46.382 50.079 50.617 7.97 1.07 

Bumiaji 55.624 58.108 58.414 4.47 0.53 

Kota Batu 190.184 202.319 203.997 6.38 0.83 
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Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin  

Menurut Kecamatan di Kota Batu  

Tahun 2017 

 

Sumber: BPS Kota Batu 2018 

Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa per tahun 2017, jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 102.585 jiwa dan penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 101.412 jiwa dan jumlah ratio jenis 

kelaminnya adalah 101. Kemudian dari jumlah penduduk, dan ratio jenis 

kelaminnya. Dapat kita lihat Jumlah penduduk kota batu berdasarkan 

kelompok umur pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk kota Batu Menurut Kelompok Umur  

Kelompok Umur Jumlah 

0-4 16.713 

5-9 16.634 

10-14 15.575 

15-19 15.898 

20-24 16.747 

25-29 16.415 

30-34 16.427 

35-39 15.865 

40-44 16.050 

45-49 14.699 

50-54 12.703 

Kecamatan 

Jenis Kelamin (Ribu)  

Rasio Jenis 

Kelamin Laki – laki Perempuan Jumlah 

Batu 47.444 47.522 94.966 100 

Junrejo 25.735 24.882 50.617 103 

Bumiaji 29.406 29.008 58.414 101 

Kota Batu 102.585 101.412 203.997 101 
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55-59 9.764 

60-64 6.449 

65-69 5.294 

70-74 3.801 

75+ 4.927 

Total 203.997 

Sumber : Batu dalam angka 2018 

Dapat kita lihat jumlah penduduk terbanyak dilihat dari kelompok 

umur adalah usia 20 - 24 dengan jumlah 16.767 jiwa. Dapat di artikan bahwa 

penduduk kota Batu banyak yang memiliki usia produktif  sehingga dapat 

berpengaruh kepada penyerapan tenaga kerja. Berikut dapat kita lihat tabel 

jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan dan yang bekerja dan yang 

pengangguran : 

Tabel 3.5  

Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Berdasarkan yang 

Bekerja dan yang Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

di tamatkan di kota Batu Tahun 2017 

 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Bekerja Pengangguran 

Tidak/Belum pernah Sekolah 37 211 

Tidak/Belum Tamat SD 12.523 36 

Sekolah Dasar 25.910 277 

Sekolah Menengah Pertama 23.585 916 

Sekolah Menengah Atas 22.675 231 

Sekolah Menengah Kejuruan 14.845 682 

Diploma I/II/III 3.394 204 

Univrsitas 10.015 50 

Total 112.984 2.607 

Sumber :Batu dalam Angka 2018 diolah 
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Dapat kita jumlah angkatan kerja di kota Batu pada tahun 2017 

mencapai 115.591 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 112.984 jia yang sudah 

memiliki pekerjaan dan sisanya sebanyak 2.607 jiwa pengangguran. Tidak 

semua penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) masuk ke dalam angkatan 

kerja. Penduduk yang tidak masuk ke dalam angkatan kerja adalah mereka 

sedang bersekolah sejumlah 8.655 jiwa, mengurus rumah tangga  sejumlah 

28.269 jiwa dan yang lainnya berjumlah 5.078 jiwa. 

B. Sosial, Budaya, Ekonomi  

a. Kawasan Wisata Batu 

Kota Batu adalah salah satu kota pariwisata terbesar di Indonesia. Jumlah 

kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota ini merupakan salah satu yang 

terbesar bersama dengan Bali dan Yogyakarta. Kota Batu merupakan destinasi 

pariwisata yang memiliki daya tarik wisatawan tersendiri karena memiliki 

pemandangan alam yang memukau dan udara yang dingin menjadikan banyak 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Sebagai sebuah kota wisata yang 

kerap di juluki sebagai kota Apel yang berada di pulau jawa ini  memiliki banyak 

obyek wisata yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. 

 Di tahun 2017 Kota Batu dapat menghasilkan 558.919 ton buah Apel 

sehingga tidak heran jika kota Batu dijuluki kota wisata. 43Obyek wisata yang 

tersedia pun sangat beragam, dari sejarah, retail, pendidikan, hingga kawasan 

alam. Disamping itu banyak fasilitas pendukung seperti sudah tersediannya 

                                                           
43 Kota Batu dalam angka tahun 2018 http://batukota.bps.go.id di akses pada Kamis 31 Mei 2018 

pukul 18:10 

http://batukota.bps.go.id/


74 
 

penginapan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu yang dimana hal 

tersebut bisa sebagai penunjang pariwisata yang ada di Kota Batu.  

Banyaknya wisatawan yang datang ke kota wisata Batu sehingga 

membuat banyaknya potensi pasar yang tumbuh, sehingga menjadi lahan 

masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Potensi lokal kota 

Batu juga mendukung berkembangnya wisata Agro, seperti buah apel yang ada 

di kota Batu dapat di jadikan oleh - oleh khas kota Batu karena kota Batu adalah 

kota penghasil Apel yang melimpah sehingga dapat di jadikan berbagai olahan 

makanan sebagai produk UMKM. UMKM di kota Batu pun semakin bertumbuh 

pesat di dukung dengan keistimewaan kota Batu yang menjadi kota Wisata, 

penjualan hasil UMKM juga dapat langsung di pasarkan di tempat, sehingga 

cukup menjanjikan bagi pelaku usaha yang ada di kota Batu. Berikut gambar 

daftar jumlah kunjungan wisatawan menurut tempat wisata dan wisata oleh-oleh 

di kota Batu Tahun 2017: 

Tabel 3.6 Jumlah Kunjungan Wisata Menurut Tempat Wisata dan 

Wisata Oleh-Oleh di Kota Batu Tahun 2017 

 

No Objek Wisata 

 

Wisata 

Nusantara 

 

Wisata 

Mancanegara 
Jumlah 

1 Selecta 1.025.307 480 1.025.787 

2 Kusuma Agro Wisata 179.196 331 179.527 

3 Jatim Park 287.343 0 287.343 

4 Air Panas Cangar 185.732 0 185.732 

5 Batu Night Spectacular 242.096 0 242.096 

6 Petik Apel “Makmur Abadi” 284.222 604 284.826 

7 Vihara “Dammadhipa Arama” 3.493 38 3.531 

8 Museum Satwa 276.091 0 276.091 

9 Rafting “Kaliwatu” 9.344 0 9.344 

10 Kampoeng Kidz 8.675 0 8.675 

11 Batu Rafting 4.791 8 4.799 

12 Pemandian Tirta Nirwana 44.504 0 44.504 

13 Pemandian Air Panas Alam Songgoriti 15.932 0 15.932 

14 Eco Green Park 108.212 0 108/212 



75 
 

15 Museum Angkut 339.002 0 339.002 

16 Wonderland Waterpark 4.730 0 4.730 

17 Sahabat Air Rafting 1.584 0 1.584 

18 Predator Fun Park 153.808 2 153.810 

19 Petik Apel Mandiri 14.911 0 14.911 

20 Batu Agro Apel  5.009 0 5.009 

21 Kampung Wisata Kungkuk 4.852 0 4.852 

22 Desa Wisata Sumberejo 4.167 0 4.167 

23 Desa Wisata Bumiaji 8.573 171 8.744 

24 Gunung Banyak 124.306 0 124.306 

25 Wana Wisata Coban Talun  64.185 0 64.185 

26 Wana Wisata Coban Rais  148.469 0 148.469 

27 Mega Star Indonesia  12.616 0 12.616 

28 Wisata Oleh-oleh Deduwa 25.050 0 25.050 

29 Mahajaya T-Shirt & oleh-oleh 99.025 326 99.351 

30 Wisata Oleh-oleh Brawijaya 499/063 2.662 501.725 

TOTAL KUNJUNGAN 4.184.288 4.622 4.188.910 

  Sumber: Batu dalam Angka 2018 

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa memang kota Batu real 

sebagai kota wisata yang banyak di kunjungi wisatawan baik mancanegara 

atauun nusantara. Sehinga dari peluang tersebut dapat dijadikan keuntungan 

untuk mengembangkan UMKM lokal untuk meningkatkan roda perekonomian 

masyarakat kota Batu dan menjadi UMKM yang memiliki kualitas dan berdaya 

saing. 

b. Perekonomian di Kota Batu 

Pada tahun 2017 kondisi ekonomi kota Batu masih dapat di katakan 

stabil sama seperti tahun tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan yang terus 

meningkat terutama saat libur akhir pekan dan memberika efek ganda bagi 

sektor- sektor  yang mendukung PDRB. Hal tersebut berdampak baik pada 

perbaikan infrastruktur yang memadai.Perkembangan ekonomi kota Batu dapat 

dilihat dari Tabel Produk Domestrik Regionsl Bruto Kota Batu sebagai berikut:  
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Tabel 3.7 Produk Domestrik Regionsl Bruto Kota Batu Atas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 -2017 (Juta Rupiah) 

Sumber : Batu dalam Angka 2018 diolah 

Perkembangan ekknomi kota Batu secara makro tergambar pada besaran PDRB 

kota Batu yang mencapai 14,351,5 Milyar atas dasar harga bahan baku. Pendukung 

utama PDRB kota Batu tahun 2017 ini ialah sektor perdagangan besar dan ecer, 

reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yang 

mencapai 7.096,4 Milyar . Yang mana hal ini sejalan dengan posisi kota Batu 

sebagai kota Agro Wisata dan Agro politan. Sebagai daerah tujuan wisata yang 

sangat berpengaruh kepada PDRB. 

 

 

, Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
1.494.163,3 1.683.573,8 1.875.775,3 2.090.599,5 2.227.645,00 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 
17.263,60 20.013,30 22.183,90 22.332,3 24.901,65 

3 Industri 

Pengolahan/Manufacturing 
408168,50 467.352,50 536.407,58 599.862,86 685.678,47 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.870,20 4.082,50 4.485.20 5.006,00 6.108,80 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

17.153,10 18.805,60 20.803,60 21.989,36 23.830,35 

6 Konstruksi 924.801,10 1.110.295,50 1.298.251,90 1.488.526,19 1.689.801,76 

7 
Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1.740.610,20 1.887.192,50 2.074.626,40 2.332.474,15 2.641.941,41 

8 Transportasi dan 

Pergudangan 
113.551,00 134.088,60 150.413.00 165.431,73 183.612,55 

9 Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
965.234,50 1.167.710,20 1.339.783,60 1.555.560,75 1.774.871,67 

10 Informasi dan Komunikasi 613.437,20 664.501,00 730.765,12 798.264,9 855.451,43 

11 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
352.487,90 407.086,60 467.389,90 514.671,12 551.545,63 

12 Real Estat 274.863,40 299.628,00 337.703,30 363.667,09 403.427,14 

13 Jasa-Jasa 2.153.012,80 2.395.397,00 2.661.788,20 2.679.595,6 2.873.288,06 
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C. Gambaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

1. Profil Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

Menciptakan Koperasi dan UKM Yang Kuat dan Tangguh, Industri Yang 

Berdaya Saing Serta Perdagangan Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Masyarakat 

Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

Pertama, menciptakan lapangan kerja dan usaha bidang Koperasi, UMKM, 

Perindustrian dan Perdagangan yang sehat dan kondusif dan mendorong 

kelompok - kelompok usaha berbasis UMKM dan besar untuk membentuk 

wadah koperasi. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, 

Kelembagaan dan Manajemen Koperasi, UMKM  dan Perdagangan yang 

memiliki kapasitas dan daya saing akselerasi pasar dan pemasaran produk 

terutama berorientasi pada pasar ekspor. Misi yang ketiga, meningkatkan dan 

memantapkan jaringan usaha dan kemitraan yang selaras dan saling 

menguntungkan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Dan 

misi yang keempat adalah mendorong dan mendukung kerjasama antar 

Pengelola Obyek Pariwisata, Pelaku Penunjang Obyek Pariwisata, Suplier 

Bahan Baku, Lembaga Keuangan dengan Pelaku IKM/UMKM. 
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2. Stuktur Organisaasi 

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan 

Perdagangan Kota Batu 

 

3. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan  

Kota Batu 

a.) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan 

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan 
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usaha menengah, perindustrian dan perdagangan. Kemudian, dalam melaksanakan 

tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi merumuskan, menyusunan, melaksankaan 

dan mengevaluasi rencana strategis dan rencana kerja di bidang koperasi, usaha 

kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan Kemudian 

menyusunan dokumen anggaran, Menyelenggarakan urusan koperasi, usaha kecil, 

mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum 

sesuai dengan lingkup tugas.  

Kepala dinas juga melakukan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, 

usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan. 

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di bidang 

koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan 

di antara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan 

instansi terkait. Selanjutnya Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

program yang kemudian juga memberdayakan dan meningkatan kinerja unit 

pelaksana teknis dinas (uptd). Kepala dinas juga melakukan Pelaksanaan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.  

b.)  Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan serta kearsipan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Sekretaris mempunyai fungsi 

melaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja). 

melaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA). menyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal 
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(SPM), menyusunan penetapan kinerja, kemudian melaksanakan dan membina 

ketatausahaan, Ketatalaksanaan dan kearsipan serta perpustakaan, mengelolaan 

urusan kehumasan dan keprotokolan dinas. pelaksanaan administrasi dan 

Pembinaan kepegawaian, mengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang, 

melaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai, mengelola 

urusan rumah tangga dan perlengkapan. Menyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyampaikan data hasil pembangunan dan 

informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site pemerintah 

daerah, Melaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan 

kesekretariatan. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Selanjutnya Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.Dalam melaksanakan 

tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi menyusunan rencana 

kerja sub bagian, penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), 

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA), menyusunan kebijakan Standar PelayananMinima (SPM), menyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyampaian data 

hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala 

melalui web site Pemerintah Daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan sub bagian, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Kemudian Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

anggaran dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian 
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Keuangan mempunyai fungsi Menyusunan rencana kerja sub bagian, pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengelolaan anggaran dan penyusunan 

administrasi keuangan, pelaksanaan penatausahaan keuangan, penyusunan dan 

penyampaian laporan penggunaan angaran, penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan semesteran dan akhir tahun, penyusunan administrasi dan pelaksanaan 

pembayaran gaji karyawan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan sub bagian pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian, pelaksanaan ketatausahaan, 

ketatalaksanaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi dan pembinaan 

kepegawaian, pelaksanaan urusan  rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian, pelaksanaan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi. 

c) Bidang Usaha Kecil dan Menengah 

Bidang Usaha Kecil dan Usaha Menengah mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi 

pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, dan 

menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha 

Kecil dan Usaha Menengah mempunyai fungsi Menyusunan perencanaan program 
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dan kegiatan bidang, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan perumusan 

dan penjabaran kebijaksanaan teknis pengembangan usaha kecil, mikro, dan 

menengah, Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama usaha kecil, mikro, dan 

menengah dengan koperasi, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah serta badan usaha lainnya Pelaksanaan pemberdayaan, bimbingan 

teknis, dan fasilitasi pengembangan usaha, kerjasama usaha kecil, mikro, dan 

menengah. Pengembangan data dan informasi bisnis dan kewirausahaan dalam 

mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah.Pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan program usaha kecil, mikro, dan menengah. Pelaksanaan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.  

Kemudian ada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha 

kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah  yang memiliki fungsi Menyusunan 

rencana kerja seksi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah, pelaksana pengumpulan dan 

pengolahan serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil mikro, usaha kecil dan 

menengah, penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan 

sumber daya manusia usaha kecil, mikro, dan menengah, penyiapan bahan 

pelaksanaan pembinaan organisasi, manajemen dan akuntansi keuangan pengusaha 

kecil, mikro, dam menengah, pemrosesan pelaksanaan kegiatan klasifikasi usaha 

kecil mikro, usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan kegiatan 

penumbuhkembangan berbagai bentuk usaha kecil mikro, usaha kecil dan 

menengah. Pelaksaanaan koordinasi instansi terkait dalam rangka pembinaan dan 
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pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah, mengendalikan dan 

mengevaluasi terhadap pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah, 

pelaksana memonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi. Pelaksanaan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha kecil dan menengah sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Usaha Menengah mempunyai 

tugas melaksanakan pengembangan, pengendalian, dan pengawasan pelayanan 

fasilitasi dan pengembangan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Dalam 

melaksanakan tugas Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah 

mempunyai fungsi menyusun rencana kerja seksi, menyiapan bahann perumusan 

kebijakan teknis fasilitas dan pengembangan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan 

menengah, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan 

pembiayaan usaha kecil, mikro dan menengah, menyiapkan bahan koordinasi 

pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan 

menengah. Pelaksana pemberian bimbingan fasilitasi dan penilaian pembiayaan 

usaha kecil, mikro, dan menengah. Pelaksana  pengawasan dan pengendalian 

fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Pelaksana monitoring, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh kepala bidang usaha  kecil dan menengah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Seksi Kerjasama dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan kerjasama dan pemasaran terhadap produk usaha kecil, mikro, dan 

menengah. Dalam melaksanakan tugas Seksi kerjasama dan pemasaran mempunyai 

mempunyai fungsi menyusun rencana program kerja menyusun petunjuk teknis 

kerjasama dan pemasaran produk hasil usaha kecil, mikro, dan menengah serta 
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jaringan usaha mengumpulkan dan mengolah data dalam upaya pengembangan 

pemasaran produk usaha kecil, mikro, dan menengah. Menyiapkan bahan dan 

pelaksanaan koordinasi kerjasama dan pemasaran dengan instansi/lembaga terkait. 

Penyedia dan fasilitasi sarana dan prasarana kerjasama dan pemasaran usaha kecil, 

mikro, dan menegah. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pameran dan promosi 

produk unggulan usaja kecil, mikro, dan menengah Penyiapan bahan pengawasan 

dan pengendalian kerjasama dan pemasaran usaha kecil, mikro, dan menengah. 

Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi. Pelaksana tugas lain 

yang diberikan oleh kepala bidang bina usaha kecil dan menengah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 


