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STRUKUR ORGANISASI BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN 



Visi  Bagian Koordinasi Perekonomian 
Terwujudnya kualitas peran dan fungsi bagian koordinasio 
perekonomian dalam rangka menujang terwujudnya visi 

sekretariat daerah kabupaten bandung 

Misi Bagian Koordinasi Perekonomian 
 - Peningkatan sumber daya bagian ekonomi 
 - Peningkatan kualitas koordinasi  dan Koordinasi 
 - Peningkatan fasilitasi koordinasi pelayanan administrasi bidang    
    perekonomian 
 - peningkatan kualitas rumusan kebijakan 
 



BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 

19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT 

DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG, DAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS 

FUNGSI DAN TATA KERJA SEKTERARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT 

DPRD KABUPATEN BANDUNG 

 
Kepala Bagian Koordinasi Perekonomian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan 

Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan 

dan koordinasi teknis administratif  penyusunan rumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah melalui 

koordinasi sarana dan prasaranap Perekonomian, pelayanan koordinasi 

promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan 

dan pengembangan BUMD 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN 
KOORDINASI PEREKONOMIAN 



Dra. HJ. GINA HARYATI G.,M,Pd 

 
19610919 198603 2 004 

Pembina Tingkat I  IV/b 

KEPALA BAGIAN 

KOORDINASI PEREKONOMIAN 
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   Rincian Tugas Jabatan Kepala Bagian 
Koordinasi Perekonomian 

a.  Menetapkan Rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi sarana dan 
prasarana perekonomian, pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan 

perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

b.  melaksanakan rumusan kebijakan koordinasi teknis sarana dan prasarana 
perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD 

c.  Mengkordinasikan pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. 
Pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta 

peningkatan dan pengembangan BUMD; 

d.  Pembinaan administratif koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. Pelayanan 
kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian.serta peningkatan dan 

pengembangan BUMD; 

e.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana 
perekonomian. Pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian, 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

f.   Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup kerjanya; 

g.  Memberikan saran, pertimbangan pertimbangan, dan masukan kepada pimpinan terkait 
dengan penetapan kebijakan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penetapan dan 

evaluasi kelembagaan serta analisa formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur; 

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.  



Drs. USMAN KARYANA 
19610919 198603 2 004 

Pembina Tingkat I  IV/b 

KEPALA SUB BAGIAN 

PENGEMBANGAN BUMD 

TUGAN POKOK KASUBAG PENGEMBANGAN BUMD 
Memimpin dan melaksanakan rencana kegiatan kegiatan,membagi tugas,membimbing 
pelaksanaan,memeriksa hasil kerja bawahan pada sub bagian pengembangan 
BUMD.melaksanaan Pengawasan pengelolaan menyusun rumusan dan kebijakan tekhnis 
pembinaan,melaksankan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembanan badan 
usaha milik daerah.melaksanakan tugas kedinasan lain serta melaporkan kegiatan kepada 
pimpinan sesuai dengan SOP,peraturan perundangan undangan  dan arahan pimpinan 
sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas. 



Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub bagian 
Pengembangan BUMD 

a.  Menetapkan Rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi sarana dan 
prasarana perekonomian, pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan 

perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

b.  melaksanakan rumusan kebijakan koordinasi teknis sarana dan prasarana 
perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD 

c.  Mengkordinasikan pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. 
Pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta 

peningkatan dan pengembangan BUMD; 

d.  Pembinaan administratif koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. Pelayanan 
kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian.serta peningkatan dan 

pengembangan BUMD; 

e.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana 
perekonomian. Pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian, 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

f.   Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup kerjanya; 

g.  Memberikan saran, pertimbangan pertimbangan, dan masukan kepada pimpinan terkait 
dengan penetapan kebijakan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penetapan dan 

evaluasi kelembagaan serta analisa formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur; 

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.  



ROBBY IRAWAN, S.Sos 

Penata muda tingkat I 

19780830 20101 1 002 

JFU pengevaluasi BUMD 

DADI SUDIRMAN 

Pengatur tingkat I 

19620326 198303 1 004 

Administrasi Umum 

HERRIER MUSTARI 

Juru 

19850417 2014 12 1 001 

Pengolah Data Informasi 
Publik 

RISSA MULANITA 

Administrasi Umum 

STAF SUB BAGIAN PENGEMBANGAN BUMD 



YAYAH MARDIAH, SE 
19671104 199603 2 002 

Penata Tingkat I  III/d 

KEPALA SUB BAGIAN 

SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN 

TUGAS POKOK KASUBAG SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN 
Memimpin dan melaksanakan rencana kegiatan kegiatan,membagi tugas,membimbing 
pelaksanaan,memeriksa hasil kerja bawahan pada sub bagian Kepala Sub Bagian Sarana 
Dan Prasarana Perekonomian.melaksanaan Pengawasan pengelolaan menyusun rumusan 
dan kebijakan tekhnis pembinaan,melaksankan monitoring dan evaluasi Sub Bagian 
Sarana Dan Prasarana Perekonomian.melaksanakan tugas kedinasan lain serta melaporkan 
kegiatan kepada pimpinan sesuai dengan SOP,peraturan perundangan undangan  dan 
arahan pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas.. 



Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Sarana 
dan Prasarana Perekonomian 

a.  Menetapkan Rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi sarana dan 
prasarana perekonomian, pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan 

perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

b.  melaksanakan rumusan kebijakan koordinasi teknis sarana dan prasarana 
perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD 

c.  Mengkordinasikan pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. 
Pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta 

peningkatan dan pengembangan BUMD; 

d.  Pembinaan administratif koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. Pelayanan 
kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian.serta peningkatan dan 

pengembangan BUMD; 

e.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana 
perekonomian. Pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian, 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

f.   Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup kerjanya; 

g.  Memberikan saran, pertimbangan pertimbangan, dan masukan kepada pimpinan terkait 
dengan penetapan kebijakan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penetapan dan 

evaluasi kelembagaan serta analisa formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur; 

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.  



JEJEN JAENUDIN, S.Sos 

Pengatur Muda 

19800318 201408 1 001 

JFU Bendahara Pembantu 
pengeluaran 

MUSLIM 

Pengatur Muda  II/b 

19730320 200701 1 009 

Pengurus Barang Bagian 

HANNA FAUZIAH 

Operator Komputer 

STAF SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA  
PEREKONOMIAN 



MITA GARCINIA, SH.MM 
19700507 199503 2 002 

Pembina Tingkat I IV/a 

KEPALA SUB BAGIAN PROMOSI DAN DISTRIBUSI 

PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN 

TUGAS POKOK KASUBAG PROMOSI DAN DISTRIBUSI PENGEMBANGAN 
PEREKONOMIAN 

Memimpin dan melaksanakan rencana kegiatan kegiatan,membagi tugas,membimbing 
pelaksanaan,memeriksa hasil kerja bawahan pada sub bagian promosi dan koordinasi 
pengembangan perekonomian.penyusunan perencanaan tekhnis,pelaksanaan dan 
fasilitasi pelayanan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan,pelaporan kegiatan 
pada bidang promosi dan koordinasi pengembangan perekonomian.melaksanakan tugas 
kedinasan lain serta melaporkan kegiatan kepada pimpinan sesuai dengan SOP dan arahan 
pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas. 



Rincian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian 
Promosi dan Distribusi Pengembangan Ekonomi 

a.  Menetapkan Rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi sarana dan 
prasarana perekonomian, pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan 

perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

b.  melaksanakan rumusan kebijakan koordinasi teknis sarana dan prasarana 
perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD 

c.  Mengkordinasikan pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. 
Pelayanan kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta 

peningkatan dan pengembangan BUMD; 

d.  Pembinaan administratif koordinasi sarana dan prasarana perekonomian. Pelayanan 
kordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian.serta peningkatan dan 

pengembangan BUMD; 

e.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana 
perekonomian. Pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian, 

serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 

f.   Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup kerjanya; 

g.  Memberikan saran, pertimbangan pertimbangan, dan masukan kepada pimpinan terkait 
dengan penetapan kebijakan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penetapan dan 

evaluasi kelembagaan serta analisa formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur; 

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.  



LIES BETTIY HIDAYANTI, SE 

Pengatur Muda 

19790306 201507 2 001 

JFU Pengelola Kepegawaian Bagian 

AGUNG 

Juru  I/c 

19760615 200701 1 015 

Administrasi Umum 

STAF SUB BAGIAN PROMOSI DAN DISTRIBUSI  
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN 



Jumlah pegawai di bagian koordinasi 
perekonomian sekretariat daerah kabupaten 
bandung menurut data kepegawaian sampai 

dengan januari 2016 adalah sebanyak 13 
orang termasuk tenaga sukarelawan 
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