
BUtrATI FiALMAHTRA BARAT
PRCVINSI L4ALUKU UTARA

PEI?ATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NCMOR 14 TAHUN 2A22

TtrNTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTERIAN, PERDAGANGAN

DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN I-{ALM&HERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI F{ALM,{I{ERA BARAT,

bahr,va untrk rnenindaklanjnti ketentuan Pasal 2 angka 13
Peraturan llaerah Kabupaten l{akmahera Barat Nomor: 2 Tahun
20'21 tentang Perubahan Atas Peraturan Daer:ah Kabupaten
Haimahera Barat Nomor 6 Tnhun '2OLb tentang Fr:mbentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten F{almahera Barat
maka perlu dijabarkan Kedurlukan, Susi-rnan Organisasi, llugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustr-ian, Perclagangan
dan Koperasi dan UKM Kabupaten Ftralmaheta Barat;
bahrva perubahan struktur Perangkal Daerah. sebagaimana
ciimaksud huruf a adaiah sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendal'agunaan Aparatur Negara darr Reforruasi Birokrasi Nornor
17 Tahun 2021 tentang Penvetaraan Jabatan Administ"rasi ke
dalarn Jahatan Fungsional dan Surat Menteri dalam Negeri
Nouror : BOi")185q7/OTDA perihal Persetujuan Penvetaraan
Jabatan cli l-ingkungan Pemerintah l)aerah Kabupaten cli
Provinsi Maiuku t-Itara;
bahm'a berrlasarkan perfirnbangan sebngaimana elimaksucl
dalam huruf'a dan hurt.f b, perli-r menet.apkan Peraturan t3upati
F{almahera Barat tentang Ketludukan, Susunan Crganisasl,
Tugas rlan l..ungsi sert"a Tata Kerja Dinas Ferintlustrian,
Perdagangan dar': Koperasi UKtuI Kabupaten Halmahera Barat.

Undang-unriang irlomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Unclang-unclang Nomor 23 f)amrat Tahun 1957 tentang
Pemhentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wila3rah Daerah Su'atantra ?ingkat I Mah-iku meniadi Undaug_-
r-rndang (ternbaran Negara ?ahun 1958 Nomor 80, Tambahan
lrmbaran Negara Nomor 165);
Unclang-undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten }{almahera Utara, Kabupaten ['Ialmahera Selatan,
Katiupaten Kepulauan Sula, Kabupaten i{almahera Tirnur dan
Kr:ta Tidore Kepulauan di Propinsi Malukr-r Utara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan kmharan Negara
RI Nomor a264|;
Undang-unrlang Nornor 33 Tahun 2$A4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daeratr {Lernbarzrn
Negara RI 'i'ahun 2AA4 Nomor 126, Tambahar: Lembaran

Mengingat

Negara Rl Nomor aa38i;
4. lJnciang-undang Nomor 12 Tahr-rn 2011 tentang Pembentukan

Feraturan Perundang- undangan;

b.

C.

1.

2.
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5. Undang-unrlnng
Negara;

5. lJnclang-undang
Daerah;

l\omor 5 llahun 2A14 tentang Aparatur Sipil

I,{omor 23 1lahun 2A14 tentang Pemerintahan

V. Peraturan Pemerintah Nomor' 79 Tahun 2005 tentang Pedouran
Fembinaan Pengar.vasan Atas Pen-l,elenggaraan Pemerintahan
Daerah {l,embaran Negara RI Tahun 2005 Ncmor 165,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.+593):

8" Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A$) tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor
114, Tarnbahan Lembaran Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 1'2$ Talrun 2018
tentang peruban atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentnkan Produk Hukum Dnerah;

10. Peraturan Menteri Penfayagunaan Aparatur Negara rlan
Refrmasi Birckrasi Nomor 17 Tahun 2A2l tentang ltrenyetaraarl
Jabatan Administrasi ke dalam "Iabatan F'ungsirinal;

11. Surat Menteri l)alam Negeri Nomor : 80O18597/OTDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Llngkungan Pemerintah
Daerah Kahupaten di Provinsi Maiukti Utara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang irerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perarrgkat"
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Bupati Flalmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021,
tentang Peruirahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halrnatrera
Barat l{omor 10 Tahun '2AL6 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah.

MtrMUTUSKAN:

Menetapkan : ITtrRATURAN BUPATI TITNTANG KEDLTDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SIIRTA 'TATA KtrRJA DINAS
PERINDUSTRIAN. PtrRDAGANGAN DAN KOPEITASI UKM.

BAB I
KETTNTUAIS UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Br.tpali ini yang dirnaksud riengan :

1. lJaerah adalah Daerah Kabuptiten l{ahnahera Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupa-ti Flahnn.hera lJarat rlan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Itepala daerah adalah Bupati i{almairera Barat.
4. Rupati adaiah Bupati H*rlmahera Barat.
5. Sekretaris claerah adalah Sekretaris l)aerah Kabupaten l{alnrahera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kaperasi 1JKM Kabupaten

Halmahera Barat.
7. Kepaia Dinas adalah Kepaia Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM

I(abupal.en Halmahera Barat.
8. Jabatan l'ungsicnai adalah jabatan -vang tirlak secara tegas tercantum dalam

bagan struktr-rr organisasi tetapi ditinjau dari sudut lungsinya jabatan itu harus
ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengal
keahiian dan ketrutuhan.

9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas Daerah Kabupater:
I{aimahera Barat.

10. Kelqlmpok Jabatan Fungsional adalah sekelorupok Pegar,r,ai Negeri Sipil yang
kedudukannlra rnenunjukkan tugas, tanggung jawaLr, wewenang dan haknya
dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampi"lan terlentu.

11. Unit Pelaks:rna Teknis Dinas yang selanjutnva disebut UF'TD adalah unstlr
pelaksana tugas teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada l]inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera
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BAB II
KEDUDUHAN DAN SU$UIIAII ORGAIIISASI

Bagian Kesatu
Pasal 2

lJinas Perinstrian, Perdagangan rlan l(operasi UKM merupakan Lln$ur pelaksana
u nsilll yang menjadi kewenangan llaerah, yang dipimpin oleh seorang KepaLa Dfu.as

yang berketluctrukan riibawah dan bertanggung jawab kepnda Bupat-i melalui
Sekretaris Ilaerah.

Eagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

{l} Susunan Organisasi Ilinas Perinstrian, Perdagangan dan Koperasi UI{M Tipe L3,

terdiri dari
a. Kepala lJinas
hr" Sekretariat

1. Sub Bagian Urnurn dan Perlengkapan
2. Sub lSagian Kepegan'aian

c. Bidang Program
d. Eirlang Perind ustrian
e. Bidang Perdagangan
f" Bidang Kopernsi dan UK1VI

g. Unit Pelaksana Teknis Dir:as
h. Kek:mpck Jabatan Fun;qsional

t:2i Susunan Organisasi Dir:as Perinstrian, Perdagangan dan Koperasi UKM

sebagairnana tercant.um dalam Larnpiran dan rnerupakan tragian -Yang tidak
terpisahkan dengan Perat-uran l3upati ini-

BAB III
rucAs poKcK, FUI{GSI j}rtlJ*IAH rucAs

Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas ffiempunyai tugas pokok Membanti-l Bupati rlaiam pelaksanann
kewenangan di Perinstrian, Perdagengan dan Koperasi UKM

q2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada avat (l).
Kepala Dinas mempunliai fungsi:
a.. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kehijakan daerah cli bidang

Perinstrian, Perdagangan <Ian Koperasi UKM;
b. Pei.aksanaan kebijakan daerah dihidang Perinstrian, Perdagangan r-lan

Koperasi UKM;
c. Pengkoordinasian, fasiiitasi dan pengendalian pelaksanaali tugas dinas;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis llinas; dan
e. Pel*rksarlaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

tgl Unluk menvelenggarakan fungsi sebagaimana rlimaksucl pada a,vat (2), Kepaia

Dinas mempunyai uraiar: tuglls ;

a. I\demimpin dan mengendalikan selumh kegiatan dilingkup Dinas Perinst:{an,
Ferclagangan dan Koperasi UI{M;

b. Merurnuskan kebljakan leknis dan meniabarkan Rencana Pemtrangunzln
Jangka Panjang, Rencana Fembangunan .langka Menengah dan Rencar:a
Strategi Kabupaten llaLmahera Barat dalam Lingkr-rp Tugasnva clalam
bcntuk rencana ket'ja;

c. Mengkoordinasikan seluruh prograrl dengan instrinsi terkait sesuai
peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas;

d. Mendeiegasikan seLragian kewenangan keparia pejabat ditrar,r,anva secara

herj enj ang gu na kelancaran pelaksanaan tugas ;

e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan pelayanan perizinan terpadu
l. &{embila banvahan dengan memireri petunjuk serta arahan agar

pelaksanaarr tugas sesu.ai reilca11a;
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g. Menilai dan h{engevaluasi peiaksanaan tugas pejabat dibarn'ahnya secara
berjenjang sebagai bahan pernbinaan karier;

h. Melaporkan pelaksanaail tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
seha gai bahan pertanggungj awaban;

h. Memberikan saran dan pertimbangan Kepada Bupati baik
tertulis sekragai hrahan pengambilan kebiiakan;

i. Melaksanakan tugas lain -vang diberikan oleh Bu1:ati baik

lisan maupun

lisan maupun
tertulis gunii kelancaran pelaksaan tugas.

IJalam melaksanakan tugas itokok, fungsi dan uraian tugas sebagairnalra
tlirlaksuri pacia. alrat (2i, rlan i3), Kepala Dinas Perinsl-rian, Ferdagangatr riarl
Koperasi UKM membarn'ahl:
a. Sekretariat:
"b. Ridang Program
a" Ridang Perindustrian
b" I3idang Perrlagangan
c. Eidang Koperasi dan UKM

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretar:iat rlipimpin oieh seorang Sekretaris yang bera<la di bawah dan
i:ertanggung jawab kepacia Kepala llinas, mempunyai tugas pokok perllmu$an
tlan pelaksanaan kebijakan, pengcordinasian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keu:rngan
iian aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokr-rinentasi,
keorganisasjan rlan ketaterlaksarlarln! kehumasan dan keprotokolan,
kepegawaian dan pela1'anan arlministrasi di lingkungan dinas ser-ta

pengkoordinasian program dan kegiatan pada Bidang dan Seksi'
llaiam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat {1},
Sekre taris mempun-Yai fungsi:
a. perencanaan operasional Sub Bagian Umum clan Periengkapan, pada Dinas

Ferindustrian, Perdagangan dan Kcperasi UKM;
h. penyeienggaran Su'o Bagian Urnurn dan Peiengkapan dan Sub Bagian

Kepegawaian, pada Ilinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
c. pengendalian, pernbinaan, evaluasi dar:r pelaporan Sutr Bagian unium dan

Perlengkapan dan Sub F3agian Krpegarvaian, pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi UKhI;

d. pengk*ardinasian kegiatan Sub Ragian Limum dan Perelengkapan clan Sub
Bagian Kepegawaian, dan dengan llidang-Bidang lingkup lJinas
Perindustrian, Perdagangar dan Koperasi UKM;

e. pelaksanaan iungsi lain yang eliberikan oleh atasan sesuili dengan tugas clan

fungsinS,a.
{i) I}alam melaksanakan fungsi setlagaimana dimaksud pada ayat {2), Sekretaris

mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkulr Sekretariat

Dinas;
b. Merurnuskan program ke4'a Kesekretariatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-unrlangan yang berlaku sebagai pedoman keria;
c. Mengkoorrlinasikan pelaksanaan trigas dengan Kepala Birlang rii llngkup

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM gulla keli:ncaran
peiaksanaan tugas;

d. Menyampaikan intbr:aasi kegiatan dinas kepada masyarakat agiir
tersosialisasinya program dan kegiat-an dina s;

e. Membagi tugas dan memLreri petunjuk kepada Kepala Sub ESagian sesrlai
birlang tugas agar pelaksanaan tugas sesuai dengan prograrn yan&
ditctapkan;

f, Meniiai da.n Mengcvaluasi pelaksanaan tugas barvahan sebagai bahan
pembinaan dan pengembangan karier;

g. Mengielentifikasi perr:rasalahan yang berhubungan dengan tugas
Kesekretariatan d-aiam rangka perrrecahan rna sa-lah

h. Meiaporkan pelaksanaa.n tlgas kepada Kepala llinas baik lisan maupun
tefiulis sebagai hahan pertanggungjarvaban.

(1)
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i. Memtlerikan saran rlan pertimbangar: kepada Kepatra Dinas baik lisan
maupull tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan

j. Meiaksanakan tugas lain yang dibedkan oieh kepala dinas Lraik lisan
rnaupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

i4) Dalarn melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian t"rigas selragaimana pada
ai,at {1), (2) dan i3}, Sekretaris ilinas Pelindus{rian, Perdagnngan dan Koperasi
UKh,I, membanvahkan: Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dan Sub Bagiarl
Kepegar,l'aian;

Sub Bagian LIrnurn dan Perlengkapan
Pasal 6

S11b Bagian Umurn dan Pedengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Si-rb Bagian

-yang berada di bar,vah dan bertanggung jau,ab kepartra Sekretaris Yang
mempunyai tggas pokok melaksanakal pengeiolaan urusan surat menYurat,
kearsipan, kepustakaan, kehurnasan dan protokol, barang milik daerah/aset
dan rumah tangga, serta administrasi iainnya.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksucl pada a3,"at i1),
Kepala Sub Bagian lJmi-lm rlnn Perlengkapan memplinyai fungsi:
a. Pelaksallaan koordinasi peny-usunan rencana program dan anggalan di

biclang Perindustrian, Perdagangan dan Kopr:rasi UKM;
h. Peiaksanaan aclministrasi umurn serta peugeiolaan kebutuhan sarana dan

prasalana dinas;
e . pelaksanaan Llrusarl surat menSrurat, kearsipan? perpustakaan, kehumasan,

kepl"otelkr:1an, barang milii< riaerah/ aset, rur:rah tanggga kedinasa;
d. pelaksallaan kcrclinasi. integrasi rJan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnn3ra;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian

Umurn dan Perlengknpan:
f. pelaksanaan fungsi lain 5.61ng ciiberikan oleh atasan sesuai clengan tugas dan

lungsinya.
Dalam meiaksanakan fungsi seLragaimana ditnaksud pada avat {2}, Kepa)a Sutr
Bagian Umum dan Ferlengkapan mempunval uraian tugas:
a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan Sub Bagian Umum dan

Perlengkapan;
tr. Menyusun rencana kegiatan Sub l3agian Urnum dan Perlengkapan sebagai

pcdoman ker.ia:
c. Melakukan koorclinasi dengan Kepala Sub Raginn dan Kepala SLrb Biclang

di tingkup dinas guna kelancaran pelaksanaitn tugas;
d. Meurbagi tugas kepada bar,rrahan cli lingkup Srlb Bagian Umum rlan

Perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
ri. Mengatur dan mernberi petunjuk keirada para bawahan di lingkup Sub

Ljagian Umum dan Periengkapair agar pelaksanaan tugas dapat trerjeiian
denga.n baik;

f. Memerjksa, mengoreksi dan mengontroi pelaksanaan tugas barnrahan di
lingkup Sub }3agian (Jmurn dan Perlengkapan agar diperoleh trasil kerja

-yang maksirrral;
g" Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan

pemtrinaan rlan peningkatan karier;
h" Menghirnpun dan niempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

tekni*, sert.a bahan lainnya yang Lrerhubungan dengan tugas Sub llagian
Umum clan Perlengkapan sebagai lanclasan kerja;

i. Mencatat, mengadakan, mendistrjbr-rsikan, menvirnpan, meranvat barang
dan alat- kantor serta lnen-lrampaikan usul penghapusan i:arang;

j" Mengurus penyediaar: fasilitas rapat elinas dan upacara kantor serta
penyusullan risala h rapax.;

k, Melaksamakan urusarl rurnah tangga dinas yang menyangkut denglan
ketertiban, keindahan, keamatlatrl, penerimaan tamu, ter:nasuk mengatur
penggunaan alat komunikasi, air, listrik cli lingkup dinas;

1. Menghimpun dan merrgelola batran pustaka di bidang Umum dan
Perlengkapan untLrk membantu meningkatkan lvawasarr dan pengetahuan
staf guna kelancaran trigas;

[3]
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(1)

{2}

fl3. MengidentiJlkasi perrnasalahan -yang berhubungan dengan umum rlan
pertrengkapan sebagai bahan pemecahan rnasalalr

rl. Melakukan uru.san rumah tangga dan urusan per,ialatran dinas;
o. Mengatur dan memberi petuniuk keparla bain'ahan di hngkup Sttb Bagian

Kepegarraian agar pelaksanaan tugas dapat- beqialan rlengan lancar;
p. Melapr:rkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris traik lisan mauputl

rertulis seba gai bahan pertanggungiarvaban
q. Meratrerikan saran dan pertimbangan kepada Sekretal'is baik lisau maupun

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
r. Meiaksanakan tngas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun

tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Kepegawaian
Pasal 7

Sub Bagian Kepegar,vaian rlipimpin oleh seorang Kepaia Sub Elagian Yang berada
di barvah dan irertanggllng ;'awab kepacta Sekretaris yang mtlmptlny-ai tugas
pokok Membantu Sekretaris dalam pen5relenggaraan pengel*laan Sr-lb Eagian
penyiapan kebutuhan pega\^,'ai, pemirinaan dan pengernbangan pegarvai serta
administrnsi kepegarn'aian lainnya.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaiu:ana dimaksud pada ayat i1i,
Kepala Sutr Bagian Kepegaw"aian mempun-1'ai fur:gsi:
a. Pelaksanaa-n koordinasi pen3.'usunan rencana program dan anggaran di

hidang PeridusLren, perdagan didikan rian Kei:uda3,aan
h " Pe nyusuilan bahat peia ksanaan pelal'-ilnan kepegarn'aian
r:. peiaksarlaall Llrusan surat urenyurat, kearsil:an, peq)Llstakaan, kehutnasan.

keprotokolan, barang milik rlaerahT'aset, rurnah tanggS4a kedinasan rlan
a dministra si kepeg*rr,r,aia n

d. pelaksanaan korclinasi, jntegrasi dan sinklonisasi sesuai dengan lingkup
tr-rgasnnya;

e. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sutl l3a.gian

tJmum dan kepegarvaian;
f. pelaksanaan fungsi lain yang dil:erikan aleh atasan sesuai dengan tugas rlart

firngsinya.
{3} Dalam melaksanakan fungsi setragairnnna dimaksud pada ay'at (2}, Kepala Sut:

Ragian Kepegaw'aian mempun3"ai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiat:rn Sub F3agian Kepegarvaian;
b. lneflyss6n rencana kegiatan $ub llagian Kepegau,-aian herdasarkan

progxam sebagai pedoman kerja;
{). melakukan koordinasi dengan sekretariat dan Kepala Sub l3agian di

lingkup llinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM guna
kclancaran peiaksanaan tugas;

d. Mencat.at, mengadakan, mendistribusikan, menyirnpatf, mera\vat barang
dan alat kantor serta menyampaikan usul penghapusan barang

e. Mengurus penvediaan fasilitas rapat. dirras dan upacara kantor selta
penyusunan risaiah rapat;

f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokurnen dinas lain guna tertitl
arlrninistrasi

g. melaksanakan urusan keuangan rumah tangga. rlinas yang meliputi
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran rlan pertanggungiar,l,abatr
ang{gararr di lingkup dinas;

h. mengeiola administrasi keuangan meliputi kelengkapan SPP, SPM,
verilikasi penerirnaan, pengeluatran, penati;usahaan akutansi di lingkup
rlinas;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub tragian perencanaall
r-lan keuangan dinas;

j. menghimpun dan mempelajari 1:erat.uran perundang-undangan, kebijakan
teknis serta bahari lainnva yang berhr-rbungander:gan tugas c1i lingkilp sutr
tragian perencanaan dan kei,rangan sebagai trandasan kerja;

k. mengatur dan memtreri petr.rnjuk kepada staf rli lingkup sub bagian
perencaoaan dan keuangan agar terhindar clari kesalahan;

L. menreriksa, mengoreksi dan mengont"rol pelaksanaan tugas staf di
sgb fuagian KeJ:egawaian agar diperoleh hasil kerja -Yang maksimal;

iingkup
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m. mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan rleng sutr bagiau
Kepegarn aiein sebagai bahan pemecahan rnasalilh;

n. membagi tugas kepada staf di lingkup srib bagian Kepegarl.aian guna
kelancaran pelaksanaan txgas

17. menilai dan urengevaluasi kerja staf di lingkup sub bagian Kepegawaian
sebagai bahan pemirinaan dan pengembangan karier;

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepacla Sekretaris baik lisan mauputl
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

q. urernberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan mallpun
tertulis sehagai bahan pengamhilan keputltsan;

r. rnela.ksanakan tugas lain yang riiberikan oleh Sekretaris traik lisan maupun
trrLuiis gufla kelancaran pelaksanaan tugas. ;

Bagian Ketiga
Bidang Program

Pasal I
11) Bidang Frogram dipimpin oleh seorarrg 5ra11g i:eracla di i:ar.vah dan bertang{Ftng

jawab kepada Sekretaris J*ang mempunvai tugas pokok Membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan program teknis Ridang Program.

{2) Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana rlimaksud pada ayat i1),
Biciang Pedagangan :nempunyai fungsi Melaksanakan Program Bidang
Program.

(3) Daiam menyeienggarakan tugas pokeik sebagaimana climaksud pada a-yat (2J,

Kepala Bidang Program mempunyai uraian tugas:
a. Memimpfi:l dan mengentlalikan seluruh kegiatan tli Birlang Prograrn.
b. Men3Tusun prografir ke4'a Bidang Program berdasarkan ketentuan

perundang- unclangan l{ang berlaku se}:agai pedornan kerja"
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala

Bidang di lingkup dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Pengkajian, penylrsunari dan pengusulan rencana Lrrnum, rencana strategis

clan rencana peilgelnbangan Perindustrian, Perdagangan dan UKM lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha filaupun u'ilayah.

e. Pen-yusunan bahan, sarana dan prasaran*i bidang proglam.
f" il{engevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan dar:

pengembangan karier.
g. Mengirtentifikasi perrnasalahan yang berhubr,rngan dengan Bidang Program

sebagai bahan pernecahan m;lsalah
1:. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas tlaik lisan maupulr

terf.u lis setra gai bahan pert anggungjawaban.
i. Mernberikan saran clan pertimbangan kepada l{epala Dinas liaik lisan

maupull tertulis sebagai bahan pengaurbilan keputusan.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KeJ:a1a L)inas baik lisan Elaupun

tulisan EXLina memperlancar peiaksanaar tugas.

Bidang Perindustrian
Pasatr 9

il) Bidang Perimlustrian dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yang trei'kerludukan
dl barvah clan bertanggung jawab kepada Kepala llinas yang meffIpunyai tugas
pilkok Meurbantu Kepala Dinas rlalarn melaksanakan program teknis Bidang
Perindustrtan.

{2} Daiam mr:laksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksutl pada avat {i}, Birlang
Pedagangan mempunyai fu ngsi Meiaksana kan Program t3idang perindust.r'ian.

{3} Dalam melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksr:d pada a},at (2}, Bidang
Perindustrian mernplin],,a fungsi Melaksanakan Program Bidang Ferinrlustrian
Dalam raenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (2i,
Kepala Bidang Perindustrian rnempunyai ruaian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatari cli Bidang Perindustrian.
b. Menyusun prograrn ke4'a Bidang Per:industrian berclasarkarl kctentuan

perunrlang-undangan yang berlaku sebagai pedoman keria-
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c. Mengkoordinasikan;relaksilnaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang
cli lingkup dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Pengkajiarl, penyustln&n darr pengusulan rencana umnrn, rencana stl'ategis
rtan rencana pengernbangan Perindustrian, Perdagangan dan UK&{ lingkutrr
daerah berclasarkan sektor usaha maupun wiiayah.

e. Penyusunan irahan, sarana dan ptasalana Birlang Perindustrian
i. Mengatur pelaksanaan tugas Kepaia Seksi di iingkup Bidang Perindustrian

untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang rliberikan'
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas barvahan sebagai bahan pemilinaan dan

pengernbangan karier.
h. Menilai dan mengevaluasi kerja bawahan di lingkup Bidang Perinclustrian

guna pembinaan dan pengembangan karier;
i. Mengicientifikasi permasalahan yang berhubungan dengan i3iclang

Perindustrian sebagai bahan pemecahan masalah Melaksanakan tugas lain
i'ang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan guna memperlancar
pelaksanaan tugas.

j. Melaporkan pelaksanaarr tugas keparla Kepala Dilras traik lisan maupul:t
iertulis sebag*ri tiahan pertanggungiau'aban.

k. MernLrerikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan'

1. Melaksanakan tugas lain .vang diberikan Kepaia Dinas baik lisan maripun
tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bidang Perdagarrgan
Pasal 1O

l3idang perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
di har,vah dan beltanggung jar,vab kepada Kepala llinas yang mempunyai tugas
pokok Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program teknis Bielang
Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugits pokerk sebagaimana dimaksud pada aynt i1), Elidang
Fedagangan mempunyai f ungsi fulelaksanakan Program Bidang perdagangan.
I)alam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Kepaia

Birlang Perdagangan me mpun,vai Llraian tugas :

a. Memimpin dan mengendaiikan seluruh kegiatan di IJidang Perclagangan.
b. Menyusun program kerja Biclang Perclagangan herdasarkan ketentuan

pentndang-un<langaft yang berlaku sebagai pecloma n kerja.
c. Utrengkoordinasikan pelaksanaan tugas clengan Sekretaris dan Kepala Bitlang

di lingkup dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Pengkajian, penJillsunan clan pengusulan rencana Llmum, rencana strategis

dan rencana pengembangan Perindustrian, Perdagallgarl dan UKM lingkup
claerah berdasarkan sektor usaha lnaupun witrayah.

r. Fenyusunan bahan, satr'ana dan prasarana Bidang Perdagangan
f. h{engevaluasi petraksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier.
g. Menilai <lan rnengevaluasi kerja bawahan di lingkup F3irtang Perdagangan

guna pembinaan dan pengembangan karier;.
h. iViengidentjfikasi permasalahan yang berhubungan dengan Bklang

trerdagangan sebagai bahan pemecahan masalah.
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lraik lisan roaupull

tertuiis sebagai bahan pertarlggungjawaban.
j. MenrLrerikan saran dan pertimbangan kepacla Kepa1a l)inas baik lisan

mallpull tertulis sehagai bahan pengambilan keputusan"
k. Melaksanakan tugas iain yang rliberikan Kepala f)inas baik lisan malrpun

tulisan guna memperlancar pelaksanaall tugas.

Koperasi dan UKM
Pasal 11

{U Bidang Koperasi dan UK1VI dipirnpin oleh seorailg Kepala Bidang -Yang
berkecludukan di baw,ah dan bertanggurlg jawab kepada Kepala Diaas yang
mem.pltnyai tugas pokok Membantu Kepala Ilinas dalam melaksanakan
program teknis dibidang Koperasi dan UKM.

{2\

{3}
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i2l Dalarn melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada a-vat {1},
Bidang Koperasi dan LTKM rnempunya fungsi Pelaksanaan kegiatan teknis
Biclang Koperasi dan IJKM.

i3) Dalam menl,elenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksucl pada ayat (2)

kepatra Biciang Koperasi dan UKM mempl-rnyai uraian txgas:
a. Memirnpin dan mengenclalikan seluruh kegiatan rli Ridang Koperasi dan

UKM
b. Menvusun program kerja Bidang Koperasi dan UKM berdasarkan

ketentuan perunrlang-undangan yang herlaku sebagai pedoman kerja.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris clan Kepala

Bidang r1i lingkup dinas guna kelanr:aran peiaksanaan tugas.

d. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana Dina.s di bidang Koperasi dan
uKM.).

e. Meniiai dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan setragai bahan
pembinaan dan pengembangan karier

f. Mengidenti{ikasi perrnasalahan }'ang berhubungan dengan Bidaug
Koperasi clan UKM sebagai balian pemecahan masalah.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dlnas baik llsan maupun
tertulis sebagai bahan pertan ggungjawnban.

h. Memberikan saran dan pefiimbangan keparla Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambi-lan keputusan.

i" Melaksanakar:. tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
firau1llll1 tulisan guna trerlperlaricar pelaksanaan tugas.'

BAB TV
JABATAIS F'UI{ GSIOI{AL

Pasal 12

i2. {ielompok JaLratan Fungsional pada lingkungan Dinas Dinas Perindustrian,
Pexiagangan cl.an Koperasi UKM KaLrupaten Halmahera Barat dapat ditetapkan
menurut kebutuhan yanfi mempltnyai tugas untuk melakukan kegiatan
$esuai dengan jabatan fungsionai masing-masing bertlasarkan peraturan
perundang-undangan.

Fasal 13

Ketrompok Jabatan Fungsionai terciiri dari sejurnlah tenaga fungsionai Srang
terbagi dalam kelompok sesuai dengan iridang keahliannya.
Jumlah Jatratan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada Pasai 3 a-yat (1),

huruf g ditentukan berdasarkan kebutuhan dnn beban ke{a-
Jenis clan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana rlirnaksud pada Pasal 3

avat (t), huruf g diatur sesuai peraturan perundang-unrlangan.
Untuk memenuhi kebutuhan jabat.an fungsional dapat dilakukau rlengan
pengangkatan peftama, perpindahan dan penvesuaian jai:atan sesuai
peraturan perundang- undangan.
Pelaksanaan tugas jabatan fi.ingsional dikoordirtasikan oleh ketua keiompok
jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing'
pelaksanaan penilaian prestasi keria jabatan fungsional sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB \/
TATA ITERJA

Pasal 14
Kepala dinas dalam menjalankan tugils dan fungsinya
berclasarkan kebijakan urnunl yang Cit.etapkan olekr bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan'
Kepala clinurs, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian, pejabat
fungsional, clan seluruh personil dalarn lingkungan dinas
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-r-rndan€Ian, sert.a rnenerapkan pritrsip
hierarki, koorclinasi, kerjasama, int.egrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

E

i1)

lZJ

{3}

{4}

t5i

{6)

iil
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Pasal 15

il) Kepala dinas, sekr:etaris, kepala" bidang, kepaia Subbagian, pe.jakrat
fungsiorral, dan seiuruh personii dalam lingkungan dinas wajitr
mematul:i petunjr-rk dan arahan pirnpinan, serla merryittflpaikan
laporan secara berkala danlatau sesuai kebutuhan secara tepat
r,vaktu kepada atasan rnasing-masing.

{2) Setiap laporar: yang diterir::a sebagaimana dimaksud pacla ayat {1}
diolah clan digunakan oleir pimpinan sebagai bahan perurnusat'I
pelaksana"an kebijakan t.eknis.

(3) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, deln kepaLa Suti bagian
dalam lingkungan rlinas dalarn melaksanakan tugasnya, melakukan
pengawasan, peftl.antauan, pengienclaiian dan evaluasi, serta
melaksanakarr rapat koordinasi secara ber"kala <lan/atau sesuai
keLrutuhan"

{1i Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang. dan kepala Subbagian
dalan- lingkungan dinas filengembangkan koordinasi dan kerjasar:ra
rlengan instansi pernerintahfswasta dala.rrr rangka meningkatl<an
kirrerjada.n memperlancar pelaksana.an t-ugas dan fungsi dinas"

BAB 1II
I(E?EIYTUAIiT PENUTUP

Pasal 16
13. Fada saat Pera.t.uran Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Halmahera

tsarat Nornor 20 Tahun ZO|V tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
?ugas, dan lrungsi Dinas Perindustrian, i?erdagangan dan Koperasi UKM
Kai:upaten Halmahera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaktt.

Pasal tr?

Feraturan Bupati Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahLrinya, memerintahkan Pengundanga.n peral,uran
Bupati ini dengan penempatanr-ya dalarn Berita llaerah. Kabupaten i{almahera
Barat.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

BUPATI BARAT

JAMES UAIYG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggai , li Jqn)Qr\ 242',Z

StrKRETARIS DAERAI.{ KABUPAT}TN I {ALMAHI'RA BAR,{,\T

MUHA]VIMAD ,ARIL ABDUL RAJAT(

BERITA DAERAF{ KABUPATtrN HAI,MAHtrRA BARAT TAHUN 2A22 NOMOR .:1i
Sc,linan sesual dengan" aslinyrs
KEP.4IA I}AGIAN HUKUM DAN ORT}ANISASI

JASON LALOIUO. SH, LLIYI

laPembina
Nip. i97

Asisten. Elid. trko & Pemtr

Kepala tsag" I{ukum & Orgs

r28 200604 1 00cl
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