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BAB IV 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran  Lokasi  Penelitian 

4.1.1 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur 

4.1.1.1 Sejarah Pembentukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

 Kabupaten  Manggarai  Timur  merupakan  kabupaten  Otonomi  baru  

yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2007  tentang  

pembentukan  Manggarai  Timur di Provinsi  Nusa  tenggara  Timur sesuai  

amanat Undang-Undang   Nomor 25  Tahun  2004  tentang  Perencanaan  

pembangunan  nasional.  Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, dibentuk  

melalui Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten  Manggarai Timur  Nomor  30 

tahun  2009, tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas-dinas  Daerah  Kabupaten  

Manggarai Timur. Secara kelembagaan  Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten  Manggarai Timur merupakan penggabungan dari 3 dinas menjadi  

satu dinas, sedangkan  ditingkat  pusat 3  kemeterian yaitu Kementerian Koperasi 

dan  UKM, Kementerian  Perdagangan  dan Kementerian  Industri.  

Di daerah menjadi satu dinas besar, Dinas  ini mempunyai  tugas  membantu  

Kepala Daerah dalam melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan program 

dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan di bidang Koperasi UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan. Pada saat itu kepala daerah masih status  Penjabat   

yaitu  Drs. Fransiskus  Padju Leok, dan  yang menjabat  sebagai  Kepala  Dinas 

Koperasi  UKM, Perindustrian  dan  Perdagangan  yaitu Drs. Basilius  Teto. 

Lokasi atau kantor berada di Wae Reca – Borong menggunakan kontrak rumah 
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penduduk, karena belum dibangun kantor, sedangkan kantor pusat  pemerintahan 

berpusat di Toka–Borong.  Pada tahun 2011, Kantor  Pemerintahan  Kabupaten 

Manggarai Timur pindah di Lehong Pusat Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur 

termasuk semua Dinas/Badan kantor berpusat di Lehong. Sedangkan Dinas 

Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2014 baru menempati  kantor baru di 

Lehong, karena pembangunan gedung kantor SKPD secara bertahap. Dalam 

melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Perdangan Koperasi dan UKM 

melaksanakan  fungsi  sebagai  berikut : 

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi UKM, Perindustrian  dan  

Perdagangan 

2. Pengkoordinasian perlaksanaan tugas dibidang Koperasi UKM 

Perindustrian  dan  Perdagangan 

3. Mengelola urusan  ketatausahaan  bidang  Koperasi  UKM, Perindustrian  

dan  perdagangan 

Pada  tahun 2016 nomenklatur  Dinas  berubah nama, sesuai Peraturan  Daerah  

Kabupaten Manggarai Timur (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan  

dan  Susunan  Perangkat  daerah  Kabupaten  Manggarai  Timur, Nomenklatur  

atau  nama  Dinas  berubah  menjadi  Dinas  Perdagangan, Koperasi  dan  Usaha  

Kecil  dan  Menegah (UKM)  sampai sekarang  dan  kepala  Dinas  masih  dijabat  

oleh  DRS. BASILIUS  TETO. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten  

Manggarai  Timur 

 Visi dan Misi dinas merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten 

Manggarai Timur tahun 2014 - 2019. Dengan memperhatikan visi tersebut, 

tersusunlah  visi  dan  misi  Dinas Perdagangan, Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  

Manggarai  Timur  Tahun 2014 – 2019  yaitu   sebagai  berikut : 

“ Terwujudnya Manggarai  Timur  sebagai daerah  koperasi,  daerah 

industri, dan  masyarakat  niaga  yang  bertumpuh  pada  potensi  daerah 

menuju  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera “ 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Dinas perdagangan, 

Koperasi  dan UKM   Kabupaten  Manggarai  Timur  Tahun  2014 – 2019  yaitu : 

1) Meningkatkan   kualitas layanan koperasi  dan  UKM 

2) Mengembangkan potensi ekonomi  masyarakat melalui  wadah koperasi 

dengan  sistem pengelolaan yang  mandiri, profesional, efektif dan  efisien. 

3) Mengembangkan  semangat  kewirausahaan menuju  masyarakat  yang  

berbisnis melalui  pengembangan  usaha mikro kecil  dan menengah 

4) Meningkatkan  tertib usaha dan  perlindungan  konsumen 

5) Mengembangkan  sumberdaya industri lokal melalui  sistem  pengelolaan 

yang  profesional yang  bertumpuh  pada potensi  lokal. 

6) Meningkatkan  pembinaan, pengembangan, pengawasan/pengendalian 

usaha perdagangan. 
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7) Meningkatkan  iklim usaha  yang  kondusif  bagi   pelaku  usaha  melalui  

pelayanan  perijinan. 

 Dalam  upaya  pencapaian  visi  misi  kepala  daerah  dalam  hal  ini Bupati   

Manggarai  Timur “ Masyarakat  Manggarai  Timur  Maju  dan  sejahtera berbasis 

keunggulan  potensi lokal “ sinergi  dengan  misi : menumbuhkembangkan  

ekonomi  rakyat melalui optimalisasi keunggulan potensi  lokal berbasis desa  

maka, peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yaitu melakukan  

Pembinaan, Penyuluhan, pengawasan  dan  bertanggungjawab  untuk 

mewujudkan pembangunan koperasi UKM, Perindustrian dan  Perdagangan. 

4.1.1.3 Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi  Dinas Perdagangan Koperasi                      

dan UKM 

 Dalam organisasi manapun baik bentuk atau jenis organisasinya, tentu 

memiliki struktur dan hierarki yang jelas dan tegas. Struktur adalah kerangka 

organisasi yang merupakan visualisasi daru tugas, fungsi, garis wewenang dan 

tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal 

apa organisasi itu beroperasi. Struktur organisasi juga merupakan variabel yang 

cukup penting, konsep struktur mengacu pada bagaiman unit organisasi dalam 

suatu sistem,menggambarkan dalam keterkaitan antara bagian-bagian dan cara 

pengaturan fungsi dan tugas dalam suatu sistem. Fungsi dan Susunan organisasi 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupten  Manggarai Timur sebagai  

berikut: 
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Secara  struktur  organisasi  dinas ini terdiri  dari  Kepala  dinas,  sekretaris  

dan  5 bidang. Sekretariat   membawai  3 sub  bagian dan  setiap  bidang  

membawai  3 seksi. Susunan sebagai  berikut : 

1. Kepala  Dinas 

2. Sekretariat ( 3 Sub Bagian) 

a. Sub bagian Perencanaan  

b. Sub Bagian  Tata  Usaha 

c. Sub  Bagian Keuangan  dan   Sarana 

3. Kelompok Jabatab Fungsional 

Belum  ada   struktur 

4. Bidang  Perdagangan (3 seksi) 

a.  Seksi  Bimbingan Usaha perdagangan 

b. Seksi Pengadaan  dan Penyaluran 

c. Seksi Pengembangan  sarana  dan prasarana pasar 

5. Bidang  Pengendalian  dan Tertib  Usaha  Perdagangan  (3 Seksi) 

a. Seksi Kemetrologian 

b. Seksi Pembinaan  dan Pengawasan 

c. Seksi Kerjasama Perdagangan 

6. Bidang Bidang  Koperasi ( 3 Seksi) 

a. Seksi Kelembagaan 

b. Seksi  Usaha   

c. Seksi  Pembiayaan  dan Simpan  Pinjam 

 



33 
 

7. Bidang Usaha  Kecil  dan  Menengah ( 3 Seksi) 

 Seksi Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah 

 Seksi  Pendapatan 

 Seksi  Bina   Usaha  Fasilitas  Umum  UKM 

8. Bidang Perindustrian  (  3 Seksi) 

a. Seksi Sarana  Industri 

b. Seksi Produksi 

c. Seksi Bimbingan Usaha  Industri 
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Perda) 

Kabupaten Manggarai Timur Nomor (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten  Manggarai 

Timur. 

KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sumber Data: Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Manggarai Timur 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

KEL. JABATAN 

  FUNSIAONAL 
SUB BAGIAN 

KEUANGAN & 

SARANA 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

& TERTIB USAHA 

PERDAGANGAN 

BIDANG KOPERASI BIDANG USAHA 

KECIL & MENENGAH 

BIDANG 

INDUSTRI 

SEKSI SARANA 

INDUSTRI 

SEKSI USAHA 

MIKRO KECIL & 

MENENGAH 

SEKSI 

KELEMBAGAAN 

SEKSI 

KEMETROLOGIAN 

SEKSI BIMBINGAN 

USAHA 

PERDAGANGAN 

SEKSI 

PRODUKSI 

SEKSI 

PENDATAAN 

SEKSI  

USAHA 

SEKSI 

PEMBINAAN & 

PENGAWASAN 

SEKSI PENGADAAN 

& PENYALURAN 

SEKSI 

BIMBINGAN 

USAHA INDUSTRI 

SEKSI BINA 

USAHA 

FASILITAS UKM 

SEKSI 

PEMBIAYAAN & 

SIMPAN PINJAM 

SEKSI KERJASAMA 

PERDAGANGAN 

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

SARANA & 

PRASANA PASAR 
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Dari pembagian struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan 

UKM  Manggarai Timur tersebut, maka dapat dilihat uraian tugas dari masing-

masing bagian sebagai berikut: 

Kepala Dinas Mempunyai Fungsi: 

a. Merumuskan program kerja dilingkungan PERKOPUKM berdasarkan 

rencana strategis PERKOPUKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

 Menjabarkan rencana strategis PERKOPUKM. 

 Memetak peluang dan hambatan PERKOPUKM dalam pencapaian 

rencana strategis PERKOPUKM. 

 Merancang konsep program kerja berdasarkan hasil analisis 

sebagai solusi dalam pencapaian rencana strategis PERKOPUKM. 

 Menyusun target output dan indikator-indikator untuk masing-

masing program kerja yang akan dilakukan. 

b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan PERKOPUKM sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target 

kerja tercapai sesuai rencana. 

 Menelah rencana pelaksanaan program kerja dibidang 

perdagangan, koperasi dan UKM, dan urusan pemerintahan bidang 

perindustrian. 

 Menentukan kegiatan-kegiatan kritis yang membutuhkan 

koordinasi dengan nit kerja atau instansi terkait. 

 Mengadakan rapat koordinasi dengan abawahan atau pihak yang 

terkait. 
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 Memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas. 

c. Membina bawahan di lingkungan PERKOPUKM dengan cara 

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh 

kinerja yang diharapkan. 

 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai dilingkungan 

PERKOPUKM. 

 Menyelaraskan kekuatan pegawai sesuai tuntutan tugas sa.at ini 

dan kedepan. 

 Menentukan tindakan pembinaan sesuai tuntutan tugas. 

 Menjelaskan rencana pengembangan pegawai di unit kerja. 

d. Mengarakan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan PERKOPUKM 

sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahn dan hambatan serta 

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 

 Menetapkan jadwal pengarahan berkala. 

 Menerangkan jabaran tu7gas atau program dibidang perdagangan, 

koperasi, ukm dan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 

 Mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas 

bawahan. 

 Menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan. 

e. Menyusun kebijakan teknis di lingkungan PERKOPUKM. 

 Mempelajari aturan dibidang perdagangan, koperasi dan UKM. 

 Mengidentifikasi aturan dibidang perdaganan, koperasi dan UKM. 

 Menetapkan kebijakan teknis PERKOPUKM. 
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f. Melaksanakan tugas dukungan teknis di lingkungan PERKOPUKM. 

 Mengidentifikasikan program kerja di PERKOPUKM. 

 Menetapkan SOP di PERKOPUKM 

g. Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis di lingkungan PERKOPUKM. 

 Melaksanakan monitoring pelaksanaan program kerja di 

PERKOPUKM. 

 Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan 

program kerja di PERKOPUKM. 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan PERKOPUKM 

dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan 

datang. 

 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 

PERKOPUKM. 

 Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program 

kerja. 

 Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan 

dengan program yang diharapkan. 

 Menghimpun masukan dan kendala yang dialami dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

 Memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan. 
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i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan PERKOPUKM sesuai 

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja 

pimpinan tinggi. 

 Mempelajari tugas bawahan. 

 Menelah lapoan kemajuan pelaksanaan tugas. 

 Memberikan catatan/perbaikan. 

 Membuat laporanpelaksanaan tugas. 

Sekertariat Mempunyai Fungsi: 

a. Menyusun rencana operasional dilingkungan  PERKOPUKM berdasarkan 

program kerja PERKOPUKM serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

 Menelah program kerja unit eselon II. 

 Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja. 

 Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan program kerja. 

 Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai paduan operasional 

dalam pelaksanaan program kerja. 

b. Menyusun rencana program dan anggaran evaluasi dan pelaporan 

dilingkup dinas PERKOPUKM. 

 Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang 

harus dilaksanakan. 

 Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung 

jawab bawahan. 
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 Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas. 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

PERKOPUKM sesuai derngan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

 Menjelaskan kegiatan yang dilaksananakan oleh bawahan. 

 Memberikan arahan atau petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan 

acuan/pedoman tugas kepada bawahan. 

 Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan 

tugas unit. 

d. Menyedia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan PERKOPUKM secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja sesuai dengan standar yang telah di tentukan. 

 Menentukan jadwal tugas bawahan. 

 Menetukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja. 

 Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. 

 Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan. 

e. Menyusun rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan. 

 Memfasilitasi penyusunan rencana progran dan anggaran evaluasi 

dan pelaporan. 

 Membuat rencana kerja. 

 Membagi tugas pelaksanaan pekerjaan. 

 Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan. 
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f. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

kearsipan, administrasi umum dan dokumentasi. 

 Menentukan jadwal kegiatan sesuai dengan program kerja. 

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja. 

 Mempelajari hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari bawahan. 

 Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. 

g. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akutansi, verivikasi, 

dan penglengkapan sarana dan prasarana. 

 Menentukan jadwal kegiatan sesuai dengan program kerja. 

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja. 

 Mempelajari hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari bawahan. 

 Mempelajari hasil evaluasi kepada pimpinan. 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan PERKOPUKM 

dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. 

 Menentukan jadwal evaluasi berkala. 

 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan bawahan. 

 Menganalisis permasalahan dan upaya penyelesaiannya. 

 Melaporkan hasil analisis kepada pimpinan. 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas PERKOPUKM sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja.  
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Bidang Perindustrian Mempunyai Fungsi: 

a. Merencanakan kegiatan bidang perindustrian berdasarkan rencana 

operasional bidang perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

 Menelah rencana operasional bidang. 

 Mengidentifikasi kriteria untuk setiap kegiatan dalam rencana 

operasional. 

 Menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

 Menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari 

atasan. 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang perindustrian. 

 Menjabarkan kegitan rencana menjadi tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. 

 Mendelegasikan tugas kepada bawahan. 

 Menghimpun saran dan masukan dari bawahan. 

 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

 Menentukan target waktu penyelesaian.  

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di bidang perindustrian sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar. 

 Menidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan. 
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 Menganalisis permasalahan dengan atasan untuk menentukan 

solusi terbaik. 

 Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang 

dialami. 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan bidang perindustrian sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

 Menelah hasil kerja yang dilakukan bawahan. 

 Menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja. 

 Mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 

 Membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis. 

e. Menyusun teknis sarana industri, produksi, dan bimbingan usaha industri. 

 Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bidang. 

 Mengolah dan menganalisis data terkait pekerjaan bidang. 

 Menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya dan 

rencana operasional kegiatan. 

 Menyajikan hasil kerja kepada atasan. 

f. Melaksanakan tugas dukungan teknis sarana industri, produksi, dan bidang 

usaha industri. 

 Mempelajari tugas yang diberikan pimpinan. 

 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas. 

g. Memantau, mengevaluais dan melaporkan pelaksanaan sarana industri, 

produksi, dan bimbingan usaha industri. 
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 Mempelajari laporan pelaksanaan tugas sarana industri, produksi, 

dan bimbingan usaha industri membuat konsep-konsep laporan 

hasil pelaksanaan tugas. 

 Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. 

 Memberikan langkah-langkah pemberian tugas. 

Bidang Perdagangan Mempunyai Fungsi: 

a. Merencanakan kegiatan bidang perdagangan berdasarkan rencana 

operasional bidang perdagangan sebagai  pedoman pelaksanaan tugas. 

 Menelah operasional bidang. 

 Mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam 

rencana  operasional. 

 Menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang bakan 

dilakukan. 

 Menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari 

atasan. 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk  kelancaran melaksanakan tugas bidang perdangan. 

 Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus 

dilaksanankan. 

 Mendelegasikan tugas kepada bawahan. 

 Menghimpun saran dan masukan dari bawahan. 

 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

 Menentukan target waktu penyelesaian. 
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c. Membimbing pelaksanaan tugas-tugas bawahan di bidang perdagangan  

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib, dan lancar. 

 Mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan. 

 Menganalisis permasalahan dengan atasan untuk menentukan 

solusi terbaik. 

 Memberikan arahan kepada bawahan terkait masalah yang dialami. 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di bidang perdagangan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

 Menelah hasil kerja yang dilakukan bawahan. 

 Menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja. 

 Mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 

 Membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis. 

e. Menyusun teknis bimbingan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, 

pengadaan, penyaluran dan pengembangan sarana dan prasarana pasar. 

 Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan bidang. 

 Mengolah dan menganalisis datav terkait pekerjaan bidang. 

 Menyusun kerangka acuan kegiatan , RAB dan rencana 

operasional kegiatan. 

 Menyajikakan hasil kerja kepada atasan. 
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f. Melaksanakan tugas dukungan teknis bimbingan usaha perdagangan, 

perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran pengembangan sarana 

dan prasarana pasar. 

 Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan. 

 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas. 

g. Memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bimbingan usaha 

perdagangan dan perlindungan konsumen pengadaan dan penyaluran dan 

pengembangan sarana dan prasarana.   

 Mempelajari laporan pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan 

dan perlindungan konsumen. 

 Membuat konsep laporan hasil-hasil pelaksanaan tugas. 

 Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. 

 Memberikan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

Bidang Koperasi Mempunyai Fungsi: 

a. Merencanakan kegiatan seksi kelembagaan, seksi usaha, seksi permodalan 

dan simpan pinjam sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

 Menelah rencana operasional bidang. 

 Mengidentifikasi kriteria hasil kerja, untuk setiap kegiatan dalam 

rencana operasional kegiatan. 

 Menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

 Menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan atasan. 
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b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk  kelancaran pelaksanaan tugas bidang dan seksi 

kelembagaan , seksi usaha, seksi permodalan pembiayaan dan simpan 

pinjam.  

 Menjabarkan rencana kegiatan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. 

 Mendelegasikan tugas kepada bawahan. 

 Menghimpun saran dan masukan dari bawahan. 

 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

 Menentukan target waktu npenyelesaian. 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dibidang perdagangan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar. 

 Mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan. 

 Menganalisis permasalahan dengan atasan untuk menentukan 

solusi terbaik. 

 Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang 

dialami. 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di bidang perdagangan sesuai dengan 

prosedur agar terhindar dari kesalahan. 

 Menelah hasil kerja yang dilakukan bawahan. 

 Menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja. 
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 Mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 

 Menyajikan hasil kerja kepada atasan. 

Bidang Usaha Kecil dan Menengah Mempunyai Fungsi: 

a. Merencanakan kegiatan Bidang Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan 

rencana operasional Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Usaha Kecil 

dan Menengah. 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Usaha Kecil dan 

Menegah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar. 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di Bidang Usaha Kecil dan Menengah                 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan. 

e. Menyusun teknis Seksi Usaha Kecil dan Menengah, Seksi Pendataan, dan 

Seksi Bina Usaha Fasilitas UKM. 

f. Melaksanakan tugas dukungan teknis Usaha Mikro Kecil dan Menegah, 

Seksi Pendataan, dan Seksi Bina Usaha Fasilitas UKM. 

g. Memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Seksi Usaha Mikro 

Kecil dan Menegah, Seksi Pendataan, dan Seksi Bina Usaha Fasilitas 

UKM. 
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tulisan. 

Bidang Pengendalian Dan Tata Tertib Usaha Perdagangan Mempunyai 

Fungsi: 

a. Merencanakan kegiatan seksi-seksi kemetrologian, seksi pembinaan dan 

pengawasan dan seksi kerja sama perdagangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang dan seksi yang 

ada pada bidang. 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di seksi yang ada pada bidang 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar. 

d. Memeriksa hasil kerja bidang dan kerja sama perdagangan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

e. Menyusun teknis seksi kemetrologian, seksi pembinaan dan pengawasan 

dan seksi kerja sama perdagangan. 

f. Melaksanakan tugas dukungan teknis seksi kemetrologian, seksi 

pembinaan dan pengawasan dan kerja sama perdagangan. 

g. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan seksi yang ada di Bidang Pengendalian dan Tertib Usaha 

Perdagangan. 
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h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang pengendalian dan tertib 

usaha perdagangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada 

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang. 

4.1.1.4 Kepegawaian Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten 

Manggarai Timur 

Secara  kepegawaian, jumlah PNS 32 orang, Tenaga Harian Lepas (THL)  37 

orang , total pegawai seluruhnya 69 orang. Jabatan seluruhnya  23  jabatan,  dan 

masih 2  Bidang yang belum  terisi  yaitu  Bidang Perdagangan dan  Bidang 

Usaha  kecil  dan  menengah sedangkan  seksiseksinya  sudah  terisi. 

1. Jenis  Kepegawaian: 

Tabel 02 

Jenis Kepegawaian
2
 

 PNS/ ASN THL Jumlah 

 33 108 141 

 

a. Jumlah  pegawai  menurut  tingkat  pendidikan  (PNS) : 

 Sarjana (S1)  26  orang 

 D3 2 orang 

 SLTA 5 orang 

 

 

 

                                                           
2
 Sumber Data: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
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Tabel 03 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
3
 

PNS/ASN Sarjana (S1) D3 SLTA Jumlah 

 26 2 5 32 

THL 18 3 19 37 

 

b. Jumlah  pegawai  menurut  pangkat  dan golongan 

 Pembina  Utama  Muda, IV/c 1 orang 

 Pembina  Tingkat I, IV/b  - orang 

 Pembina IV/a  2 orang 

 Penata  Tingkat I, III/d   2  orang 

 Penata  III/c 18 orang 

 Penata  Muda  Tingkat  I, III/b 1 orang 

 Penata III/a 4 orang 

 Pengatur  Tingkat  I, II/d 1 orang 

 Pengatur  II/c 1 orang 

 Pengatur  Muda  Tingkat I, II/b 3 orang 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Sumber Data: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
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Tabel 04 

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
4
 

 

No Pangkat Golongan Jumlah 

(orang) 

Ket, 

1 Pembina  Utama 

Muda 

IV/ c 1 Kadis 

2 Pembina IV/a 2 Sekretaris/Kabid 

3 Penata  TK. I III/d 2 Kabid 

4 Penata III/c 18 Kasubid/Seksi 

5 Penata  Muda  

Tk.I 

III/b 1 Staf 

6 Penata III/a 54 Staf 

7 Pengatur  Tk.I II/d 1 Staf 

8 Pengatur II/c 1 Staf 

9 Pengatur Muda 

TK.I 

II/b 3 Staf 

 

c. Jumlah  pegawai menurut  jabatan/Eselon : 

 Eselon   II : 1 orang 

 Eselon  III A : 1   orang 

 Eselon III  B :  3  orang 

 Eselon IV A : 18 orang 

 

 

                                                           
4
 Sumber Data: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
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Tabel 05 

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/Eselon
5
 

No Eselon  II Eselon  III A Eselon III 

B 

Eselon IV A 

Jml. 1 1 3 18 

 Kepala  Dinas Sekretaris Kepala 

Bidang 

Kepala 

Seksi/Sub 

Bagian 

 

d. Jumlah  Pegawai menurut jenis  kelamin : 

     PNS /ANS  : 

 Laki-laki     :  24  orang 

 Perembpuan  : 8 

    THL  : 

 Laki-Laki   : 22  orang 

 Perempuan  :  15  orang 

Tabel 06 

Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin 

Jenis  kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 

PNS/ASN 24 8 32 

THL 22 15 37 

 

                                                           
5
 Sumber Data: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 



53 
 

4.2.1 Kelurahan Satar Peot Kabupaten Manggarai Timur  

 Salah satu wilayah pengembangan kegiatan industri kecil khususnya 

Pengrajin mebel kayu yaitu di Kabupaten Manggarai Timur di Kelurahan  Satar  

Peot, Kecamatan Borong.  Secara geografis Kelurahan Satar Peot terletak  diantara 

08º . 14´ LS - 09º.00 LS,  120º,20´  BT - 120º,55´ BT . 

 Batas-batas keluahan Satar Peot:  

 Utara berbatasan dengan Desa Gurun Liwut. 

 Selatan berbatasan dengan kelurahan Rana Loba 

 Timur berbatasan dengan Wae Bobo 

 Barat berbatasan dengan Desa Golo Kantar 

Sedangkan secara administrasi pemerintahan Kelurahan  Satar  Peot merupakan 

salah  satu wilayah   kelurahan  pemekaran  dari   Kelurahan  Rana  Loba,  

Kecamatan  Borong. Kelurahan  satar  Peot  membawahi  4  RT  dan  2  Dusun. 

Letak  wilayah  Kelurahan  satar  Peot  sangat  strategis, berada  di pusat  Ibu  

Kota  Kabupaten  Manggarai  Timur. 

Kelurahan  Satar Peot merupakan  salah  satu  tempat usaha para pengrajin  

mebel kayu, Kelompok pengrajin mebel kayu di kelurahan satar peot yang  

terdaftar di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  ada sebelas (11) kelompok 

pengrajin mebel kayu, yaitu sbb: 
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No NamaMebel  Pemilik Mebel     Jenis Usaha    Hasil Mebel 

1.  Ramba Mulia Bpk.Nobertus 

Nekong 

Mebel Kayu Kursi, meja, pintu, 

jendela,dll. 

2. Semangat 

Karya 

Bpk. Sarfolus 

Sarimba 

Mebel Kayu Kursi, pintu meja, 

jendela,dll. 

3. Bengkel 

Tunai 

Bpk.Stevanus 

Jehaut 

Mebel kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,papan tulis. 

4. Mebel Karya Bpk.Donatus 

Jemarit 

Mebel kayu Kursi, pintu meja, 

jendela,dll. 

5. Bengkel 

Fajar 

Bpk. Rafael Jar Mebel Kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 

6. Campe Mose Bpk. Aloysius 

Gonsaga 

Mebel kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 

7. Bengkel 

Sederhana 

Bpk. Stanislaus 

Roja 

Mebel kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 

8. Bengkel 

kayu Hendrik 

Bpk. Hendrikus 

Halik 

Mebel kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 

9. Cala 

Momang 

Bpk. Aleks Jangkur Mebel kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 
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10. Bengkel 

Arifin 

Mas Arifin Ali Mebel Kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 

11. Mebel 2R Bpk. Paskalis 

Pampur 

Mebel kayu Kursi, pintu, meja, 

jendela,tempat 

tidur,dll. 

 

Adapun model pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan 

UKM Kabupaten Manggarai Timur untuk  pengembangan  usaha para  Pengrajin  

Mebel  Kayu  di  wilayah  Kabupaten  Manggarai  Timur. Khususnya para  

Pengrajin  Mebel  Kayu  di  wilayah  Kelurahan  Satar  Peot, yaitu dengan 

memberikan bantuan  peralatan  mesin  berupa  mesin  pres  kayu, dan  peralatan  

pertukangan  lainnya. Jumlah  mesin  pres  sebanyak  1 unit, alat  pertukangan  

sebanyak 1 unit  berupa mesin  untuk pahat, Bor, mesin gergaji, profil, mesin  

skap tangan dan  amplas. Namun  tidak  semua  para  pengrajin  mebel  kayu yang  

sudah  dilatih  mendapat  bantuan  peralatan  mesin, karena  sasaran  program  dan  

kegiatan  Dinas  Perdagangan, Koperasi  dan  UKM  ke desa/kelurahan   lain  di  

wilayah  Kabupaten  Manggarai  Timur. Hal  ini  terkait  dengan  kesiapan  dana, 

dimana   jumlah  dana   yang  tersedia  terbatas. Sehingga, dengan keterbatasan  

dana, maka para  pengrajin  mebel  kayu yang  mendapat  bantuan hanya  baru  

satu kelompok  yaitu  Kelompok Campe Mose, bantuan  yang  diberikan pada  

Tahun 2016. 
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Salah  satu  wadah   atau  kelompok yang  sudah  lama  mengembangkan 

usaha  mebel   kayu di wilayah  tersebut  yaitu  Kelompok  Usaha  Campe Mose.  

Kelompok  ini berdomisili di Warat, Kelurahan  Satar  Peot,  Keberadaan 

kelompok  tersebut  sudah  memiliki kepengurusan  yang  jelas dengan  jumlah  

anggotanya yaitu sbb: 

 Nama Kelompok           :  Kelompok Mebel Kayu Campe Mose 

 Ketua Kelompok           :  Bpk. Aloisius Gonsaga 

 Bendahara                      : Sofia Fransiska Alus 

 Anggota Kelompok       :  -   Alsi Nahir                                                                                   

- Rinus Suka 

- Tobianus Taur 

- Lorens Daruk 

- Ardi Uruk 

 

Profesi  mereka  selain sebagai tukang  kayu  juga  sebagai  petani, 

kelompok  ini   terbentuk sejak  tahun  2012  dan  usaha  yang   mereka lakukan  

saat  itu adalah  mebel  kayu   dengan  peralatan  yang  mereka  miliki  belum  

lengkap dan  sederhana  atau  belum  menggunakan  mesin.  Pada  tahun  2016, 

usaha  mebel kayu  sudah menggunakan  peralatan  mesin pres  kayu  multi  

fungsi artinya dengan  alat  tersebut kerjanya berfungsi  ganda  selain untuk 

skap/pres  kayu  juga memotong dan belah  kayu.  Dalam  perencanaan  usahanya, 

mereka ingin memproduksikan berbagai produk mebel untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen, Untuk memperkuat data skunder maka ditampilkan data 

skunder sbb: 
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Gambar 01  

Keadaan Mebel  Kayu Campe Mose di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan 

Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun 2018 

 

Ditempat usahanya  dibangun  sebuah  gudang  atau  bengkel  berukuran  

5 x 8 m dan  didalam ruangan  ditempatkan mesin,  ruang kerja, dan  untuk  

penampungan  produk yang  sudah  jadi. 

 Adapun jenis  kayu  yang  digunakan  bervariasi  yaitu kayu jati putih, 

kayu mahoni,  kayu sengon dan  jenis  kayu  lokal  lain yang ditanam  pada  lahan  

masyarakat  bukan  dari  hutan. Bahan atau  kayu  yang dibeli  pada  masayarakat  

dalam  bentuk  papan  tulang  ukuran 4 cm  panjang  4 m, papan  tipis  2 cm,  

panjang 3 m,  dan  Balok  kosen. Harga bahan   kayu  bervariasi :  harga  papan 

tulang mahoni Rp.70.000 – 80.000 / lembar, papan tipis Rp. 40.000 – 

50.000/lembar, harga balok  kosen Rp.35.000 – 40.000/batang. Jenis  kayu  jati  

putih  harganya  sama, kecuali harga kayu  sengon  masih murah, Proses  

pengolahan  kayu  selanjutnya mengikuti pola/profil/ukuran yang mereka buat 

dengan menggunakan mesin. Untuk  membuat  suatu   produk  mebel kayu, 
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sebelumnya sudah  ada  pesanan  atau  kontrak kerja  dengan  konsumen,  baik  

dari instansi  pemerintah  maupun  masyarakat  umum  sebagai  konsumen. 

Hasil beberapa  produk mebel yang sudah di buat oleh pengrajin mebel 

kayu Campe Mose, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 02 

Meja hasil produksi pengrajin mebel kayu Campe Mose 

 

Gambar 03 

Lemari hasil produksi pengrajin mebel kayu Campe Mose 
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Gambar 04 

Pintu hasil produksi mebel kayu Campe Mose 

 

Gambar 05 

Meja dan Bangku hasil produksi mebel kayu campe mose 

 

 


