
PERATURAN WALI KOTA BONTANG 
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan perangkat 
daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Keija Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
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Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bontang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU.
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bontang.

4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi negara.

5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil 
yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN 

Pasal 2
(1) DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
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(2) DPMPTSP sebagaimana diraaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 
Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3
(1) Susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan dan 
mengoordinasikan:

l.Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi 
dan Fasilitasi Penanaman Modal;

2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 
dan

3. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal;

d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 
membawahkan dan mengoordinasikan:

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Ekonomi;

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pembangunan; dan

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan;

e. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan, dan 
Pelaporan Layanan, membawahkan dan 
mengoordinasikan:
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l.Seksi Pengaduan, Pengendalian, dan Informasi 
Layanan;

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi DPMPTSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini.

Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5
(l)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang.

(2} Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6
(1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membawahkan dan mengoordinasikan Jabatan Pelaksana.
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(3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7
(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

c angka 1, angka 2, dan angka 3 dan huruf d angka 1, 
angka 2, dan angka 3 serta huruf c angka 1, angka 2, dan 
angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membawahkan dan mengoordinasikan Jabatan Pelaksana.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan 
teknis operasional DPMPTSP dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu pada DPMPTSP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata ketja Unit Pelaksana Teknis DPMPTSP diatur dengan 
Peraturan Wali Kota.

Pasal 9
(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki 
keterkaitan dengan pelaksana tugas Jabatan Fungsional.
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(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan keahlian atau 
keterampilan tertentu.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
keija pada DPMPTSP.

(4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN 

Pasal10
(1) Pengisian Jabatan Struktural pada DPMPTSP dilakukan 

oleh Wali Kota.

(2) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam 
Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Penempatan pegawai harus memenuhi standar kompetensi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JENIS DAN JENJANG JABATAN 

Pasal11
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon lib 

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon Ilia atau 
Jabatan Administrator.
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(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon Illb 
atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon 
IVa atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IVa 
atau Jabatan Pengawas.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 12
(1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

(2) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 
pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.
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Pasal 13
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan 

menyelenggarakan urusan pemerintahahan bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka mencapai visi dan misi 
pemerintah daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan DPMPTSP;

b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan 
program dan kegiatan DPMPTSP;

c. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

d. penyelenggaraan urusan penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu;

e. pengevaluasian dan pelaporan kineija DPMPTSP; dan

f. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Kepala DPMPTSP.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Dinas memiliki uraian tugas:

a. merumuskan kebijakan di lingkungan DPMPTSP 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar kegiatan berjalan dengan lancar;

b. menyusun sasaran program dan kegiatan di lingkungan 
DPMPTSP berdasarkan rencana strategis sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
pencapaian outcome organisasi;

c. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mencapai sasaran program rencana 
strategis;
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d. mengoordinasikan sasaran program dan kegiatan 
berdasarkan rencana stxategis agar kegiatan beijalan 
lancar;

e. membina bawahan dan memberikan teguran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk penegakan disiplin pegawai;

f. mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan 
perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi;

g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka menunjang kegiatan organisasi;

h. menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

i. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non 
perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka mendukung 
pembangunan dan investasi;

j. menyelenggarakan urusan pengaduan, pengendalian, 
kebijakan dan pelaporan layanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka peningkatan pelayanan;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kineija DPMPTSP 
berdasarkan rencana strategis sebagai bahan laporan 
kineija instansi pemerintah;

l. menyusun laporan kineija DPMPTSP berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; 
dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

10



Pasal 14
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

kesekretariatan sesuai dengan prosedur dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program keija Sekretariat;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 
keija Sekretariat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Sekretariat.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Sekretaris memiliki uraian tugas:

a. menyusun program keija Sekretariat berdasarkan 
kebijakan dan sasaran program kegiatan DPMPTSP 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan program keija Sekretariat 
berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPMPTSP 
agar kegiatan berjalan lancar;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas 
yang diberikan dapat beijalan efektif dan efisien;

d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak 
teijadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Sekretariat secara berkala sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk mencapai target 
kineija yang diharapkan;
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f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk penegakan 
disiplin pegawai;

g. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan 
ketatalaksanaan internal kantor berdasarkan prosedur 
dalam rangka mendukung penyelenggaxaan tugas dan 
fungsi organisasi;

h. menyelenggarakan urusan kepegawaian berdasarkan 
prosedur dalam rangka tertib administrasi 
kepegawaian;

i. menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah 
tangga kantor berdasarkan prosedur dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi;

j. menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan 
kehumasan berdasarkan prosedur dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi;

k. menyelenggarakan urusan perencanaan berdasarkan 
prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan 
program dan kegiatan organisasi;

l. menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan 
berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung 
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program keija Sekretariat berdasarkan kebijakan dan 
sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan 
rencana keija yang akan datang;

n. menyusun laporan pelaksanaan program keija 
Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 
penguatan akuntabilitas kineija; dan
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai 
dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
ketatalaksanaan internal kantor;

d. pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga 
kantor;

f. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan
kehumasan;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

h. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
penegakan disiplin pegawai;

f. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas 
sesuai prosedur dalam rangka mendukung administrasi 
persuratan;

g. melaksanakan kearsipan sesuai prosedur dalam rangka 
tertib administrasi;

h. melaksanakan administrasi peijalanan dinas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan untuk 
kelengkapan administrasi peijalanan dinas;

i. mengoordinir penyusunan sistem pengendalian intern 
pemerintah di lingkungan DPMPTSP sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan;

j. mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan 
ketatalaksanaan internal kantor sesuai prosedur dalam 
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
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k. menyusun data dan laporan kepegawaian sesuai 
prosedur dalam rangka tertib administrasi 
kepegawaian;

l. memproses administrasi kepegawaian, menghimpun 
dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di 
lingkungan kantor sesuai prosedur sebagai bahan 
tindak lanjut proses kepegawaian;

m. mengelola pengembangan kompetensi pegawai baik 
secara formal dan non formal dalam rangka 
peningkatan kompetensi pegawai;

n. mengoordinir penyusunan dan pengisian penilaian 
prestasi kexja pegawai di lingkungan DPMPTSP sesuai 
dengan prosedur untuk mengukur pencapaian kineija 
pegawai;

o. menyusun rencana keija operasional kegiatan 
pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

p. memfasilitasi sarana prasarana kegiatan rapat dan 
pertemuan sesuai prosedur untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;

q. menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai 
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan 
kantor sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas;

s. melaksanakan pengelolaan barang dan jasa sesuai 
prioritas kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas;

t. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar 
kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;
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u. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para 
pengemudi sesuai prosedur untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;

v. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan 
gedung sesuai prosedur untuk mendukung 
penyelenggaraan kegiatan;

w. mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan 
kantor sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas;

x. mengatur dan mengelola keamanan lingkungan kantor 
sesuai prosedur untuk menjaga keamanan lingkungan 
kantor;

y. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga 
kantor sesuai kebutuhan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;

z. mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan 
internal kantor sesuai prosedur dalam rangka 
memberikan informasi terkait program dan kegiatan 
perangkat daerah;

aa. mengelola jadwal acara kedinasan lingkup kantor 
sesuai prosedur untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan;

bb. memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan 
lingkup kantor sesuai prosedur untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas;

cc. memberikan pelayanan informasi Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pelayanan sesuai prosedur untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

dd. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 
bah an laporan dan rencana keija yang akan datang;
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ee. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi 
dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal16
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan program 
dan kegiatan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan perencanaan;

d. pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan sesuai dengan program kerja Sekretariat 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub 
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan beijalan tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Sub 
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
penegakan disiplin pegawai;

f. raengelola bahan penyusunan Rencana Strategis 
(Renstra) dan Rencana Keija (Renja) DPMPTSP 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas organisasi;

g. menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran 
(RKA) DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran;

h. menyusun rencana anggaran kas berdasarkan kegiatan 
dalam rangka tertib penggunaan anggaran;

i. menyusun realisasi anggaran kegiatan berdasarkan 
pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bahan 
laporan penggunaan anggaran kegiatan di lingkungan 
DPMPTSP;

j. mengoordinir penyusunan rencana umum pengadaan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk kelancaran proses 
pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP;
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k. mengoordinir penyusunan cascading sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
acuan dalam penyusunan Indikator Kineija Individu 
(IKI), Peijanjian Kineija (PK) dan rencana aksi di 
lingkungan DPMPTSP;

l. melaksanakan proses verifikasi pertanggungjawaban 
keuangan sesuai prosedur sebagai dasar pembayaran;

m. melaksanakan kegiatan perbendaharaan sesuai 
prosedur untuk menunjang kelancaraan pelaksanaan 
tugas;

n. melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai 
prosedur dalam rangka tertib administrasi keuangan;

o. mengoordinasikan pelaksanaan belanja kepada Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara 
dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;

p. menyusun konsep laporan keuangan semester,
prognosis, dan akhir tahun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagai
pertanggungjawaban keuangan;

q. menyusun konsep laporan pengelolaan keuangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan;

r. menyusun konsep laporan kineija instansi pemerintah 
DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka penguatan 
akuntabilitas kineija;

s. menyiapkan bah an tanggapan pemeriksaan sesuai 
dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan;
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t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 
bahan laporan dan rencana keija yang akan datang;

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi 
dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 17
(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan 
fungsi:

a. perencanaan program keija Bidang Penanaman Modal;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. penyelenggaraan urusan penanaman modal;

d. pengevaiuasian dan pelaporan pelaksanaan program 
keija Bidang Penanaman Modal; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Bidang Penanaman Modal.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang Penanaman Modal memiliki 
uraian tugas:

a. menyusun program keija Bidang Penanaman Modal 
berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan 
DPMPTSP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. mengoordinasikan program keija Bidang Penanaman 
Modal berdasarkan kebijakan dan sasaran program 
DPMPTSP agar kegiatan beijalan lancar;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan 
fungsi agar tugas yang diberikan dapat beijalan efektif 
dan efisien;

d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan di lingkungan Bidang Penanaman Modal 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar tidak teijadi kesalahan dalam 
pelaksanaan tugas;

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Bidang Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
mencapai target kinetja yang diharapkan;

f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
lingkungan Bidang Penanaman Modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
penegakan disiplin pegawai;

g. menyelenggarakan urusan perencanaan,
pengembangan iklim, promosi dan fasilitasi penanaman 
modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendorong pertumbuhan investasi;

h. menyelenggarakan urusan pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka kelancaran dan ketepatan pelaksanaan 
penanaman modal;
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i. menyelenggarakan urusan data dan informasi 
penanaman modal sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program keija Bidang Penanaman Modal berdasarkan 
kebijakan dan sasaran program sebagai bah an laporan 
kegiatan dan rencana keija yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan program keija Bidang 
Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi dalam 
rangka penguatan akuntabilitas kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18
(1) Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 

Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas 
melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan iklim, 
promosi dan fasilitasi penanaman modal sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi 
dan Fasilitasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Perencanaan, 
Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan 
iklim penanaman modal;
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d. pelaksanaan urusan promosi dan fasilitasi penanaman 
modal;

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal; dan

f. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, 
Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal memiliki uraian 
tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan, 
Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal sesuai dengan program kerja Bidang 
Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Perencanaan, 
Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan bexjalan 
tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terhindar dari 
kesalahan;

23



e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk penegakan 
disiplin pegawai;

f. menyusun rencana umum dan rencana strategis serta
rencana pengembangan penanaman modal lingkup
daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendorong pertumbuhan investasi;

g. menyusun kebijakan/regulasi terkait penanaman 
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan 
investasi;

h. menyusun kebijakan/strategi promosi penanaman 
modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendorong pertumbuhan investasi;

i. melaksanakan promosi penanaman modal sesuai
dengan prosedur dan kebijakan dalam rangka
mendorong pertumbuhan investasi;

j. melaksanakan fasilitasi penanaman modal sesuai
dengan prosedur dalam rangka mendorong 
pertumbuhan investasi;

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, 
Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal berdasarkan 
target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan 
rencana keija yang akan datang;

l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi 
dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; dan

24



m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan raaupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19
(1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian 
pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman 
modal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 
dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan program 
kerja Bidang Penanaman Modal sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

25



j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 
bahan laporan dan rencana keija yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan 
akuntabilitas kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20
(1) Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai 

tugas melaksanakan urusan data dan informasi 
penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk mendukung 
pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman 
modal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal 
melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi 
Penanaman Modal;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan data dan informasi penanaman 
modal;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal.
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Data dan Informasi Penanaman
Modal memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi 
Penanaman Modal sesuai dengan program keija Bidang 
Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Data dan 
Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Data 
dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan 
beijalan tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Data dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk penegakan disiplin pegawai;

f. mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dan nonperizinan penanaman modal sesuai dengan 
prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan 
perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi 
penanaman modal sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung pelaksanaan perizinan dan 
nonperizinan penanaman modal;
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h. melaksanakan proses peninjauan lapangan terhadap 
objek izin penanaman modal;

i. melakukan analisa perkembangan perizinan dan non 
perizinan penanaman modal sesuai dengan prosedur;

j. melakukan penyampaian dan pelayanan data dan 
informasi terkait penanaman modal balk secara 
langsung maupun melalui sistem online untuk 
memberikan data dan informasi yang akurat;

k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem 
informasi penanaman modal sesuai dengan prosedur 
dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan dan 
non perizinan penanaman modal;

l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 
bahan laporan dan rencana keija yang akan datang;

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data 
dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; 
dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 21
(1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
menyelenggarakan fungsi:
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a. perencanaan program keija Bidang Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. penyelenggaraan urusan perizinan dan non perizinan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 
keija Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 
dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan memiliki uraian tugas:

a. menyusun program keija Bidang Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan berdasarkan kebijakan dan sasaran 
program kegiatan DPMPTSP sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan program keija Bidang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan kebijakan dan 
sasaran program DPMPTSP agar kegiatan beijalan 
lancar;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan 
dapat beijalan efektif dan efisien;

d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar tidak teijadi kesalahan 
dalam pelaksanaan tugas;

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan untuk mencapai target kineija yang 
diharapkan;

f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
lingkungan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk penegakan disiplin 
pegawai;

g. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan ekonomi sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat;

h. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan pembangunan sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat;

i. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan kesejahteraan rakyat dam lingkungan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat;

j. melakukan monitoring dam evaluasi pelaksanaan 
prograim keija Bidang Pelayaman Perizinan dan Non 
Perizinam berdasarkan kebijakan dam sasaran prograim 
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana keija yang 
akan datamg;

k. menyusun laporan pelaksanaan program keija Bidang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan 
hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 
kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Pasal 22
(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan ekonomi sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Ekonomi melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Ekonomi;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan perizinan dan non perizinan 
ekonomi;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi; 
dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Ekonomi memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Ekonomi sesuai dengan program keija 
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;
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c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekeijaan berjalan tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

f. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai 
dengan sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat;

g. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang pariwisata sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

h. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan 
sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat;

i. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang perdagangan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

j. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang industri sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Ekonomi berdasarkan target dan realisasi kegiatan 
sebagai bah an laporan dan rencana keija yang akan 
datang;
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1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi 
berdasarkan hasil evaiuasi dalam rangka penguatan 
akuntabilitas kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 23
(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
perizinan dan non perizinan pembangunan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pembangunan melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Pembangunan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan perizinan dan non perizinan 
pembangunan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pembangunan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Pembangunan memiliki uraian tugas:
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a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Pembangunan sesuai dengan program 
keija Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan agar pekeijaan bexjalan tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk penegakan disiplin 
pegawai;

f. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang perhubungan sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

g. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan 
sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat;

h. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan sistem 
dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat;
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i. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang pertanian sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

j. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang pekeijaan umum dan penataan ruang sesuai 
dengan sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat;

k. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman 
sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat;

l. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang pertanahan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pembangunan berdasarkan target dan realisasi 
kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana keija yang 
akan datang;

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan 
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan 
akuntabilitas kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24
(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan 

Rakyat dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan perizinan dan non perizinan kesejahteraan 
rakyat dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
pelayanan perizinan kepada masyarakat.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan melaksanakan 
fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan perizinan dan nonperizinan 
kesejahteraan rakyat dan lingkungan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan memiliki 
uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan 
sesuai dengan program keija Bidang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan 
Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan 
Rakyat dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan beijalan 
tertib dan lancar;
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d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan 
Rakyat dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terhindar dari 
kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
penegakan disiplin pegawai;

f. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang pendidikan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

g. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang kesehatan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

h. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang kehutanan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

i. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

j. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang sosial sesuai dengan sistem dan prosedur dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat;

k. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang tenaga keija sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

l. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang lingkungan hidup sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
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m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan 
bidang kebudayaan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan berdasarkan 
target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan 
rencana keija yang akan datang;

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan 
Rakyat dan Lingkungan berdasarkan hasil evaluasi 
dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25
(1) Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan, dan 

Pelaporan Layanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan 
layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka peningkatan layanan 
perizinan dan nonperizinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan, dan 
Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program keija Bidang Pengaduan, 
Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. penyelenggaraan urusan pengaduan, pengendalian, 
kebijakan dan pelaporan layanan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 
keija Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Pengaduan, Pengendalian,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan memiliki uraian tugas:

a. menyusun program keija Bidang Pengaduan, 
Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan 
DPMPTSP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan program keija Bidang Pengaduan, 
Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPMPTSP 
agar kegiatan berjalan lancar;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas dan fungsi agar 
tugas yang diberikan dapat beijalan efektif dan efisien;

d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, 
Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar tidak tetjadi kesalahan dalam 
pelaksanaan tugas;

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan secara berkala sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
mencapai target kineija yang diharapkan;

f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
lingkungan Bidang Pengaduan, Pengendalian, 
Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
penegakan disiplin pegawai;
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g. menyelenggarakan urusan pengaduan, pengendalian
dan informasi layanan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka peningkatan layanan perizinan dan
nonperizinan;

h. menyelenggarakan urusan kebijakan dan penyuluhan
layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka
peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;

i. menyelenggarakan urusan pelaporan dan peningkatan
layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka
peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;

j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program keija Bidang Pengaduan, Pengendalian, 
Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan 
kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan 
kegiatan dan rencana keija yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan program keija Bidang 
Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan 
Layanan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 
penguatan akuntabilitas kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26
(l)Seksi Pengaduan, Pengendalian, dan Informasi Layanan 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaduan, 
pengendalian dan informasi layanan sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka peningkatan layanan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengaduan, Pengendalian, dan lnformasi
Layanan melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian 
dan lnformasi Layanan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan pengaduan, pengendalian dan 
informasi layanan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan; 
dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pengaduan, Pengendalian dan
Informasi Layanan memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian 
dan Informasi Layanan sesuai dengan program keija 
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pengaduan, 
Pengendalian dan Informasi Layanan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan agar pekeijaan beijalan tertib dan lancar;
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d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

f. melaksanakan dan memfasilitasi penanganan 
pengaduan dalam penyelesaian perizinan dan 
nonperizinan sesuai dengan prosedur untuk 
peningkatan pelayanan;

g. melaksanakan pengendalian (monitoring dan evaluasi) 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
sesuai dengan prosedur untuk peningkatan pelayanan;

h. melaksanakan pemberian informasi dan konsultasi 
layanan sesuai dengan prosedur untuk peningkatan 
pelayanan;

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi 
Layanan berdasarkan target dan realisasi kegiatan 
sebagai bahan laporan dan rencana keija yang akan 
datang;

j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan 
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan 
akuntabilitas kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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P a s a l  2 7

(1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai 
tugas melaksanakan urusan kebijakan dan penyuluhan 
layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka peningkatan layanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 
melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan 
Layanan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan kebijakan dan penyuluhan 
layanan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 
memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Kebijakan dan 
Penyuluhan Layanan sesuai dengan program keija 
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Kebijakan dan 
Penyuluhan Layanan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
peketjaan berjalan tertib dan lancar;
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d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk penegakan disiplin pegawai;

f. menyusun konsep kebijakan dan harmonisasi regulasi 
daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka peningkatan layanan;

g. menyusun konsep kebijakan dan harmonisasi regulasi 
daerah terkait advokasi penyelesaian sengketa 
pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka peningkatan layanan;

h. melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada 
masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka peningkatan layanan;

i. memfasilitasi pemberian insentif dan kemudahan 
berusaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka 
peningkatan layanan;

j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 
bahan laporan dan rencana keija yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Kebijakan dan Penyuluhan Layanan berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; 
dan
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1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28
(1) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pelaporan dan peningkatan 
layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan evaluasi 
dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 
melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan 
Layanan;

b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

c. pelaksanaan urusan pelaporan dan peningkatan 
layanan;

d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi 
Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 
memiliki uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelaporan dan 
Peningkatan Layanan sesuai dengan program keija 
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pelaporan dan 
Peningkatan Layanan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 
Pelaporan dan Peningkatan Layanan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekeijaan berjalan tertib dan lancar;

d. mengawasi dan memeriksa hasil keija bawahan di Seksi 
Pelaporan dan Peningkatan Layanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terhindar dari kesalahan;

e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 
Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk penegakan disiplin pegawai;

f. melaksanakan inovasi pengembangan pola perizinan 
dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, 
texjangkau, transparan sesuai dengan prosedur dalam 
rangka terciptanya pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang efektif dan efisien;

g. melaksanakan pelaporan sesuai dengan prosedur 
sebagai bahan evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan;

h. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana 
layanan sesuai dengan prosedur dalam rangka 
peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan;

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 
bahan laporan dan rencana keija yang akan datang;

j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pelaporan dan Peningkatan Layanan berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija; 
dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan balk lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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P a s a l  2 9

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi 
DPMPTSP berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

(2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Jabatan Fungsional pada setiap jenisnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII 
TATA KERJA

Pasal 30
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi 
dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang 
pola mekanisme hubungan kexja, koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan DPMPTSP maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota 
Bontang serta instansi lain di luar Pemerintah Kota 
Bontang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

(2) Kepala DPMPTSP wajib bertanggung jawab untuk:

a. melaksanakan proses bisnis;

b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan, melaksanakan survei 
kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik;

c. meningkatkan akuntabilitas kineija instansi 
pemerintah; dan

d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 
Seksi bertanggung jawab mengawasi bawahannya masing- 
masing dan apabila teijadi penyimpangan harus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.



(4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 
Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 
Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 
jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan secara berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari 
bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan 
petunjuk kepada bawahannya.

(7) Sekretaris, Kepala Bidang, Sepala Sub Bagian dan Kepala 
Seksi dalam menyampaikan laporan kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan kepada unit keija terkait,

(8) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang, 
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh pejabat 
dan pegawai di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib 
mengadakan rapat berkala.

BAB VIII 
PEMBIAYAAN

Pasal 31
Pembiayaan untuk mendukung kegiatan DPMPTSP 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32
(1) Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan hasil 

analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara unsur 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

(2) Pembinaan terhadap Jabatan Pelaksana dilakukan oleh 
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana.

(3) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan.

(4) Jenis dan uraian tugas Jabatan Pelaksana pada setiap 
jenisnya sesuai dengan hasil analisis jabatan.

(5) Jenis dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan 
Wali Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpaadu 
Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 
47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Desember 2018
WALI KOTA BONTANG,

Diundangkan di Bontang 
pada tanggal 28 Desember 2018
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LAMP'RAn II
4 PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR^S:. TAHUNO#) B 
TENTANQ
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.JA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. Nama Jabatan : Kepala Dinas
Tugas : Memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan prosedur dan

peraturan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

Ho. >1 V  • Fung .! • v -  ' '•  &'< ■ \  - R.:V, : -  Uraian Tugas .

1 Perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1 Merumuskan kebijakan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
berdasarkan peraturan agar kegiatan berjalan dengan lancar

1.2
Menyusun sasaran program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian 
outcome organisasi

2 Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan 
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1 Mengendalikan pelaksanan program dan kegiatan berdasarkan peraturan dalam rangka mencapai sasaran 
program rencana strategis

2.2 Mengoordinasikan sasaran program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis agar kegiatan beijalan 
lancar

3 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
3.1 Membina bawahan sesuai peraturan dalam rangka peningkatan kineija organisasi

3.2 Mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi

4 Penyelenggaraan urusan penanam an modal dan  pelayanan terpadu 
satu pintu

4.1 Menyelenggarakan urusan  kesekretariatan berdasarkan peraturan dalam  rangka menxmjang kegiatan 
organisasi

4.2 Menyelenggarakan urusan  penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendorong pertum buhan ekonomi daerah un tuk  kesejahteraan masyarakat.

4.3 Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non pertzman sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mendukung pembanguunan dan investasi.

4.4 Menyelenggarakan urusan  pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pelayanan.

5 Pengevaluasian dan pelaporan kineija Dinas Penanam an Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5.1 Melakukan monitoring dan evaluasi kineija Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
berdasarkan rencana strategis sebagai bahan laporan kineria instansi pemerintah

5.2 Menyusun laporan kineija Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija

6 Pelaksanaan tugas Iain-lain 6.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas



II. Naiita Jabat.-tn 
t  Tttgas

: Sekretaris
Memimpin dan menyelenggarakan urusan  kesekretariatan sesuai dengan prosedur dalam rangka m endukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
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HI. N'ania-Jabafm : Kcpala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
i Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi

Ko. •a >■ Fungs 1 >'■ !*r> • Uraian Tugas * ^  ' ■ /

1 Perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.1 Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program keija Sekretariat 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jaw ab untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan beijalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil kerja bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan 
peraturan agar terhindar dari kesalahan

3 Pelak3anaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal 
kantor

3.1 Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas sesuai prosedur dalam rangka mendukung administrasi 
persuratan

3.2 Melaksanakan kearsipan sesuai prosedur dalam rangka tertib administrasi

3.3 Melaksanakan administrasi peijalanan dinas sesuai dengan peraturan Wali Kota untuk kelengkapan 
administrasi perjalanan dinas

3.4 Mengkoordinir penyelenggaraan organisasi dan ketatalaksanaan internal kantor sesuai prosedur dalam 
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

4 Pclaksanaan urusan administrasi um um  dan kepegawaian

4.1 Menyusun data dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dalam rangka tertib administrasi kepegawaian

4.2 Memproses administrasi kepegawaian, menghimpun dan memperbarui data  dan informasi kepegawaian di 
lingkungan kantor sesuai prosedur sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian

4.4 Mengelola pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal dalam rangka peningkatan 
kompetensi pegawai

4.5 Menyusun rencana keija operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas

5 Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rum ah tangga kantor

5.1 Memfasilitasi sarana prasarana kegiatan rapat dan pertemuan sesuai prosedur untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas

5.2 Menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai prosedur un tuk kelancaran pelaksanaan tugas

5.3 Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan kantor sesuai prosedur untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas

5.4 Melaksanakan pengelolaan barang dan jasa  sesuai prioritas kebutuhan un tu k  kelancaran pelaksanaan tugas

5.5 Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas

5.6 Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

5.7 Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung sesuai prosedur untuk mendukung 
penyelenggaraan kegiatan
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5.S Mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan kantor sesuai prosedur untuk kelanoaran pelaksanaan 
tugas

5.9 Mengatur dam mengelola keam anan lingkungan kantor sesuai prosedur untuk raenjaga keamanan 
lingkungan kantor

5.10 Menyusun perencanaan kebutuhan rum ah tangga kantor sesuai kebutuhan un tuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

6 Pelaksanaan urusan  pelayanan informasi dan kehumasan

6.1 Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor sesuai prosedur dalam rangka memberikan 
informasi terkait program dan kegiatan organisasi perangkat daerah

6.2 Mengelola jadwal acara kedinasan lingkup kantor sesuai prosedur un tuk  mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan

6.3 Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan lingkup kantor sesuai prosedur untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas

6.4 Memberikan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan sesuai prosedur untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

7 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Belgian 
Umum dan Kepegawaian

7.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 
target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang

7.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi 
dalam rangka penguatan akuntabilitas kmeija_

8 Pelaksanaan tugas lain-lain 8.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan m aupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas



IV. Natfta Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
, Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan program

dan kegiatan organisasi

No. -• . Fungsi : ■■'A ' ; cT Uraian Tugas .. v, •. .

1 Perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan i . i Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan program kerja Sekretariat 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab un tuk  kelancaran pelaksanaan 
tugas

2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan berjalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil kerja bawahan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan 
peraturan agar terhindar dari kesalahan

3 Pelaksanaan urusan perencanaan

3.1
Mengelola bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
organisasi

3.2 Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu berdasarkan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran

3.3 Menyusun rencana kas anggaran berdasarkan kegiatan dalam rangka tertib penggunaan anggaran

4 Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan

4.1 Melaksanakan proses veriiikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai prosedur sebagai dasar pembayaran

4.2 Melaksanakan kegiatan perbendaharaan sesuai prosedur untuk menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas

4.3 Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai prosedur dalam rangka tertib administrasi keuangan

4.4 Mengoordinasikan pelaksanaan belanja kepada PPTK dan Bendahara dalam rangka pertanggungjawaban 
keuangan

4.5 Menyusun konsep laporan keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun  sesuai peraturan sebagai 
pertanggungjawaban keuangan

4.6 Menvusun konsep laporan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan sebagai pertanggungjaw«h«n pengelnlaan 
keuangan

4.7 Menyusun konsep laporan kineija instansi pemedntah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu sesuai peraturan dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija

4.8 Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan

5
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan

5.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanan dan Keuangan 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana keija yang akan datang

5.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi 
dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

6 Pelaksanaan tugas lain-lain 6.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan m aupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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V% Mama Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal
Tugas : Memimpin dan menyelenggarakan urnsan penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

No. • . . , , .• . Fungs! , . - ■-■e'  ; !*. Uraian Tugas

1 Perencanaan program keija Bidang Penanaman Modal 1.1 Menyusun program keija Bidang Penanaman Modal berdasarkan kebijakan dan sasaran  program kegiatan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2.1 Mengoordinasikan program keija Bidang Penanaman Modal berdasarkan kebijakan dan sasaran program 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan beijalan lancar

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan %
2.2 Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan 

fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

2.3 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penanaman Modal sesuai 
peraturan agar tidak teriadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas

2.4 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan 
peraturan un tuk mencapai target Idnerja yang diharagkan

3.1
Menyelenggarakan urusan perencanaan, pengembangan ildim, promosi dan fasilitasi penanaman modal 
sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan 
investasi.

3 Penyelenggaraan urusan penanaman modal ^ 3.2 Menyelenggarakan urusan  pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan prosedur dan 
peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran dan ketepaatan pelaksanaan penanaman modal.

3.3
Menyelenggarakan urusan data dan informasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan 
perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan.

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program keija Bidang 4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keija Bidang Penanaman Modal berdasarkan 
kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana keija yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan program keija Bidang Penanaman Modal berdasarkan haail evaluasi dalam 
rangka penguatan akuntabilitas kineija

5 Pelaksanaan tugas lain-lain ^ 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan m aupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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VII. Nama Jabatan ; Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam

rangka kelancaran dan kctepatan pelaksanaan penanaman modal.

No. F u ngs!' ■'. Uraian Tugas

1 Perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal i . i Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanam an Modal sesuai dengan program keija 

Bidang Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan beijalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil keija bawahan di Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan 
prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan

3 Pelaksanaan urusan pengendalian pelaksanaan penanam an modal

3.1 Melakukan pemantauan pelaksanaan penanam an modal lingkup daerahsesuai dengan prosedur dalam 
rangka kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal

3.2 Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal sesuai dengan prosedur untuk 
kelancaran kegiatan penanaman modal

3.3 Merumuskan konsep kebijakan pengendalian pelaksanaan penanam an modal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman pengendalian penanaman modal

3.4 Melakukan pembinaan teknis mengenai kegiatan penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan 
dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanam an modal

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana keija yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan 
hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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VIII. Nama -Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi Penan am an Modal
Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan data dan informasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung

pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

No. . Fungsi ■ U ’A - m & M t m j - ' Tugas

1 Perencanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal 1.1 Merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan program keija Bidang 
Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab un tuk  kelancaran pelaksanaan 
tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Selcsi Data dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan beijalan tertib dan lancar

2,3 Memeriksa hasil keija bawahan di Seksi Data dan Informasi Penanam an Modal sesuai dengan prosedur dan 
peraturan agar terhindar dari kesalahan

3.1 Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sesuai dengan 
prosedur dalam rangka m endukung pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

3.2 Melaksanakan pengelolaan da ta  dan informasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan 
dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanam an modal

3.5 Melaksanakan proses peninjauan lapangan terhadap objek izin penanam an modal
3 Pelaksanaan urusan data dan informasi penanaman modal 3.6 Melaksanakan proses penolakan permohonan izin penanaman modal jika  tidak sesuai dengan persyaratan 

administrasi dan teknis

3.7 Melakukan penyampaian dan pelayanan data dan informasi terkait penanam an modal baik secara langsung 
m aupun melalui sistem online un tuk  memberikan data dan informasi yang akurat

3.8
Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi terkait penanam an modal (SIPID dan Web) 
sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman 
modal

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan 4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana keija yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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X Nama Jabatan : Kepala Seksi Pclayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi
Tugas : Memimpm dan mclaksanakan pclayanan pcrizinan dan nonperizinan ekonomi scsuai dengan prosedur dan peraturan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

No. . ; l : V.’ 5 Fun*»i . i ■

1 Perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Pcrizinan dan Non Pcrizinan 
Ekonomi 1.1 Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi sesuai dengan program kerja 

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab un tuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan berjalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil keija bawahan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi sesuai dengan 
prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan

3.1 Mclaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi, u sah a  kecil dan menengah sesuai 
dengan sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.2 Mclaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3 Pelaksanaan urusan pcrizinan dan non pcrizinan ekonomi 3.3 Mclaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang enrgi dan sumber daya mineral sesuai dengan 
sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.4 Mclaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.5 Mclaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang industri sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi

4.1
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Ekonomi berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana keija yang akan 
datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi berdasarkan 
hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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XI. Narfia Jabaran : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Penzman Pembangunan
Tugas , : Memimpin dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan dalam rangka pelayanan kepada masyarakt

No,

1 Perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pembangunan i . i Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan sesuai dengan program 

kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab un tuk  kelancaran pelaksanaan 
tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan beijalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan sesuai dengan 
prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan

3.1 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.2 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan 
sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.3 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan sistem 
dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3 Pelaksanaan urusan perizinan dan non perizinan pembangunan 3.4 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.5 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan um um  dan penataa ruang sesuai 
dengan sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.6 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman 
sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.7 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan 4.1
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pembangunan berdasarkan target dan realisa3i kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan 
datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pembangunanberdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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XII. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan
Tugas Memimpin dan melaksanakan pelayanan pcrizinan dan non pcrizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan dalam rangka pelayanan pcrizinan kepada masyarakat

No. Fungs! £ Urai ant Tj agas

1 Perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Pcrizinan dan Non Pcrizinan 
Kesra dan Lingkungan Hidup 1.1 Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup sesuai 

dengan program keija Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 2.2
Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan 
Lmgkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan beijalan tertib 
dan lancar

2.3 Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup 
sesuai dengan prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan

3.1 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.2 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.3 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3 Pelaksanaan urusan pcrizinan dan non perizinan kesejahteraan 
rakyat dan lingkungan

3.4 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.5 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial sesuai dengan sistem dan prosedur 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.6 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga keija sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.7 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

3.8 Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kcbudayaan sesuai dengan sistem dan 
prosedur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup

4.1
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Kesra dan Lingkungan Hidup berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana 
kerja yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan 
Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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xii:. Namar Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Tugas : Memimpin dan menyelenggarakan urusan pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan daiam rangka

peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan

: n o .

1 Perencanaan program keija Bidang Pengaduan, Pengendalian, 
Kebijakan dan Pelaporan Layanan 1.1

Menyusun program keija Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan 
kebijakan dan sasaran program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Mengoordinasikan program keija Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
berdasarkan kebijakan dan sasaran program Sekretariat Daerah agar kegiatan berjalan lancar

2.2
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat beijalan efektif dan 
efisien

2.3 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Pengendalian, 
Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai peraturan agar tidak terjadi kesalahan daiam pelaksanaan tugas

2.4 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan secara berkala sesuai dengan peraturan un tuk  mencapai target kinerja yang diharapkan

3 Penyelenggaraan urusan pengaduan, pengendalian, kebijakan dan 
pelaporan layanan

3.1 Menyelenggarakan urusan pengaduan, pengendalian dan inform asi layanan sesuai dengan prosedur dan 
peraturan daiam rangka peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan

3.2 Menyelenggarakan urusan kebijakan dan penyuluhan layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan daiam 
rangka peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan

3.3 Menyelenggarakan urusan pelaporan dan peningkatan layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan daiam 
rangka peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program keija Bidang 
Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

4.1
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan 
dan Pelaporan Layanan berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai balian laporan kegiatan dan 
rencana kerja yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan program keija Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan 
Layanan berdasarkan hasil evaluasi daiam rangka penguatan akuntabilitas kineija

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis daiam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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XIV. Narila Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan
'  Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan  pengaduan, pengendalian dan informasi layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan dalam rangka peningkatan

layanan.

‘rK&H

1 Perencanaan kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi 
Layanan 1.1 Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan sesuai dengan program kerja 

Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab un tuk  kelancaran pelaksanaan 
tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan sesuai dengan 
prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan

3.1 Melaksanakan dan memfasilitasi penanganan pengaduan dalam penyelesaian perizinan dan nonpenzman 
sesuai dengan prosedur un tuk  peningkatan pelayanan.

3 Pelaksanaan urusan pengaduan, pengendalian dan informasi layanan 3.2 Melaksanakan pengendalian (monitoring dan evaluasi) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan sesuai dengan prosedur untuk peningkatan pelayanan.

3.3 Melaksanakan pemberian informasi dan konsultasi layanan sesuai dengan prosedur un tuk  peningkatan 
pelayanan.

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan

4.1
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi 
Layanan berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan 
datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan 
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan m aupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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XV Naifta'Jabar.an 
Tugas

: Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
! Memimpin dan melaksanakan urusan kebijakan dan penyuluhan layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

peningkatan layanan.

No.

1 Perencanaan kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan i . i Merencanakan kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai dengan program keija Bidang 
Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab un tuk  kelancaran pelaksanaan 
tugas

2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil keija bawahan di Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sesuai dengan prosedur dan 
peraturan agar terhindar dari kesalahan

3 Pelaksanaan u rusan kebijakan dan penyuluhan layanan

3.1 Menyusun konsep kebijakan dan hannonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan layanan.

3.2
Menyusun konsep kebijakan dan hannonisasi regulasi daerah terkait advokasi penyelesaian sengketa 
pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
peningkatan layanan.

3.3
Melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan 
layanan

3.4 Memfasilitasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan prosedur dan peraturan 
perundang-undangan dalam rangka peningkatan layanan.

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kebijakan 
dan Penyuluhan Layanan

4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana keija yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan m aupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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. VI. Naraa Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal
Tugas : Memimpin dan melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan fasilitasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi.

No.'*

1 Perencanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, 
Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal 1.1 Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal 

sesuai dengan program keija Bidang Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

2.2
Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeijaan beijalan 
tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil keija bawahan di Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan agar terhindar dari kesalahan

3 Pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan iklim 
penanaman modal

Menyusun rencana umum dan rencana strategis serta rencana pengembangan penanaman modal lingkup 
daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi

3.2 Menyusun kebijakan/regulasi terkait penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi

4 Pelaksanaan urusan promosi dan fasilitasi penanaman modal

4.1V Menyusun kebijakan/strategi promosi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendorong pertum buhan investasi

4.2 Melaksanakan promosi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan kebijakan dalam rangka mendorong 
pertum buhan investasi

4.3 Melaksanakan fasilitasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dalam rangka mendorong pertumbuhan 
investasi

5
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal

5.1
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi 
dan Fasilitasi Penanaman Modal berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan 
rencana kerja yang akan datang

(5.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija

6 Pelaksanaan tugas lain-lain 6.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan m aupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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Naina Jabatan < »
Tugas

: Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
,: Memimpin dan melaksanakan urusan  pelaporan dan peningkatan layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan dalam rangka pelaksanaan evaluasi 

dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.

Ho.

1 Perencanaan kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan i . i Merencanakan kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sesuai dengan program kerja Bidang 
Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

2 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas

2.2 Membimbing pelaksanakan tugas bawahan di Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

2.3 Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sesuai dengan prosedur dan 
peraturan agar terhindar dari kesalahan

3 Pelaksanaan urusan pelaporan dan peningkatan layanan

3.1
Melaksanakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah,murah, 
terjangkau, transparan sesuai dengan prosedur dalam rangka terciptanya pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang efektif dan eEsien

3.2 Melaksanakan pelaporan sesuai dengan prosedur sebagai bahan evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan

3.3 Melaksanakan pengembanagn sarana dan prasarana layanan sesuai dengan prosedur dalam rangka 
peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan

4 Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaporan 
dan Peningkatan Layanan

4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana ketja yang akan datang

4.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan berdasarkan hasil 
evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kineija

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas

WALI KOTA BONTANG,
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