
Tugas Pokok dan Fungsi  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016, 

maka Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu adalah sebagai berikut : 

❖ Kepala Dinas 

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 

Pasal 4 (empat), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang penanaman modal dan PTSP. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tertuang dalam pasal 5, Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Provinsi 

Sumatera Selatan mempunyai fungsi : 

▪ Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah; 

▪ Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan 

penanaman modal; 

▪ Pengembangan peluang dan potensi  penanaman  modal  di  daerah dengan 

memberdayakan badan usaha; 

▪ Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal 

dan perizinan/nonperizinan sesuai dengan rencana strategis yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; 

▪ Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengembangan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

promosi dan kerjasama penanamanmodal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

▪ Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan 

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya 

saing,  menciptakan  persaingan  usaha  yang   sehat,    dan menyebarkan    

informasi    yang    seluas-luasnya  dalam    lingkup penyelenggaraan 

penanaman modal; 

▪ Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan 

penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi 

penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; 

▪ Pengkoordinasi dan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang 

ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi; 



▪ Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan 

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api; 

▪ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

▪ Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan 

▪ Pelaksanaan fungsi lain di  bidang penanaman modal  dan perizinan sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

❖ Sekretariat 

Sesuai dengan Pasal 6 (enam) Sekretariat mempunyai tugas 

melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan,  umum dan 

kepegawaian. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

▪ penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

▪ penyelenggaraan urusan Keuangan; 

▪ penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian; 

▪ pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan 

bawahan; dan 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut: 

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

▪ menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan; 

▪ mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan 

anggaran; 

▪ mengumpulkan dan menginput data Penanaman Modal dan 

Perizinan/Nonperizinan dari masing-masing Bidang untuk penyajian 

pelaporan; 

▪ menyusun rencana program kerja dan penganggaran; 

▪ menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja 

dan anggaran; 

▪ menyusun pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; 

▪ melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan subbagian Lainnya 

dalam hal evaluasi dan pelaporan;  

▪ memberikan arahan,  pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : 

▪ menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan; 

▪ menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya; 

▪ melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan; 



▪ melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan;  

▪ menyiapkan data yang berkaitan dengan keuangan;  

▪ memberikan arahan,  pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

▪ menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan Umum, Humas 

dan Kepegawaian; 

▪ melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; 

▪ melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan asset; 

▪ melaksanakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, 

tatalaksana dan kehumasan; 

▪ menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan 

dokumentasi; 

▪ menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai; 

▪ menyiapkan data yang berkaitan dengan Umum, Humas dan 

Kepegawaian; 

▪ memberikan arahan,  pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

❖ Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

Menurut Pasal 9 (sembilan) Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim 

dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai  tugas merumuskan 

kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim dibidang penanaman 

modal. serta pengolahan data dan informasi penanaman modal. 

Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

▪ pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis 

dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor 

usaha maupun wilayah; 

▪ pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman 

modal di daerah; 

▪ pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan 

memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain 

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; 

▪ pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal; 

▪ pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi 

penanaman modal; 



Pasal 11 (sebelas) Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) seksi yang mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

a). Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas : 

▪ melakukan pengumpulan data rencana umum, rencana strategis dan 

rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah; 

▪ melakukan  analisis rencana umum, rencana strategis dan rencana 

pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sector usaha 

dan wilayah; 

▪ melakukan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana 

pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; 

▪ melakukan perencanaan, pengkajian dan penelitian pengembangan 

potensi dan peluang penanaman modal; 

▪ menyusun profil pengembangan penanaman modal; 

▪ melaksanakan tugas lain   yang   diberikan   oleh pimpinan. 

b). Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai 

tugas: 

▪ melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal; 

▪ melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal; 

▪ melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman 

modal; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas : 

▪ melakukan pengumpulan data pelaku usaha mikro, kecil, menengah, 

besar dan koperasi; 

▪ melakukan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan 

koperasi; 

▪ melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, 

besar dan koperasi; 

▪ melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, 

besar dan koperasi; 

▪ memfasilitasi kerjasama/kemitraan antara usaha kecil, menengah, besar 

dan koperasi;  



▪ melaksanakan tugas  lain   yang   diberikan   oleh pimpinan. 

 

❖ Bidang Promosi Penanaman Modal 

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan promosi dan 

menyiapkan sarana prasarana promosi  penanaman modal. 

Sesuai dengan Pasal 13 (tiga belas) Bidang Promosi Penanaman Modal 

mempunyai fungsi : 

▪ pelaksanaan penyusunan program promosi; 

▪ penyusunan kebijakan/strategipromosi penanaman modal di daerah 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ penyusunan pedoman penyediaan materi dan bahan promosi serta media 

promosi;   

▪ penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategipromosi penanaman 

modal lingkup daerah; 

▪ penyusunan rencana penanaman modal meliputi tujuan, sasaran, program 

dan prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penanaman 

modal; 

▪ penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang investasi daerah, 

menurut profil, sektor dan komoditi unggulan  kabupaten/kota; 

▪ penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar 

negeri; 

▪ penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri; 

▪ perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

negeri; 

▪ penyusunan program pameran dalam dan luar negeri; 

▪ penyusunan bahan potensi peluang investasi daerah dalam bentuk media 

cetak, elektronik dan media luar ruang; 

▪ penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri; 

▪ penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi; 

▪ penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan 

pameran dan publikasi penanaman modal; 

▪ penyiapan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak, 

elektronik dan media luar ruang; 

▪ penyiapan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;  

▪ pengumpulan data potensi,  kebijakan/strategipromosi penanaman modal 

di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ pengumpulan dan pengelolaan bahan promosi sebagai data informasi 

promosi; 

▪ pelaksanaan pembinaan pegawai pada  bidang promosi; 

▪ penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi 

promosi; 



▪ pelaksanaan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk 

pelaksanaan pameran;    

▪ penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya 

baik dalam maupun luar negeri dan mengkordinasikan pelaksanaannya 

dengan pihak-pihak terkait; 

▪ pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri; 

▪ pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan publikasi, promosi 

dan pameran penanaman modal; 

▪ memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bahan promosi 

penanaman modal; 

▪ penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana    promosi penanaman 

modal; 

▪ pelaksanaan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh pimpinan. 

 

Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) seksi yang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a). Seksi Pengembangan Promosi  Penanaman Modal mempunyai tugas: 

▪ menyusun rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri; 

▪ melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi 

Pengembangan Promosi; 

▪ melakukan penyusunan kebijakan/strategipromosi penanaman modal 

di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ melakukan pengumpulan data potensi,  kebijakan/strategpromosi 

penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi 

untuk pelaksanaan pameran;    

▪ melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan 

pelaksanaan informasi promosi; 

▪ melakukan  analisis kebijakan/strategipromosi penanaman modal di 

daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ menyiapkan dan melaksanakan identifikasi potensi peluang investasi 

daerah menurut profil sektor dan komoditi unggulan  kabupaten/kota;  

▪ melaksanakan koordinasi pengumpulan, penyedian dan penyajian 

informasi promosi investasi dalam dan luar negeri; 

▪ melaksanakan pembinaan pegawai pada Seksi Pengembangan Promosi; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan   oleh pimpinan. 

b). Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas : 

▪ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan 

pameran dan publikasi penanaman modal; 

▪ melakukan  perencanaan    promosi   berdasarkansektor usaha dan 

wilayah; 



▪ menyusun bahan potensi dan peluang investasi daerah dalam bentuk 

media cetak, media elektronik dan media luar ruang; 

▪ melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi 

Pelaksanaan Promosi; 

▪ menyiapkan dan melaksanakan identifikasi peluangpasar dalam dan 

luar negeri; 

▪ mengkoordinasikan pelaksanaan pameran/promosi peluang investasi 

daerah tingkat provinsi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota; 

▪ melaksanakan publikasi dalam dan luar negeri; 

▪ melakukan promosi berdasarkan sektor usaha danwilayah; 

▪ memfasilitasi pelaksanaan pertemuan/rapat didalamdan luar negeri; 

▪ melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Pelaksanaan  

Promosi; 

▪ memonitor dan mengevaluasihasil pelaksanaanpublikasi, promosi dan 

pameran penanaman modal; 

▪ melaksanakan  tugaslain  yang   diberikan olehpimpinan. 

c) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai   

tugas : 

▪ menyiapkan bahan/saranadanprasaranapromosi; 

▪ menyiapkan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media 

cetak, media elektronik dan media luar ruang; 

▪ menyiapkan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;  

▪ mengumpulkan dan mengelola bahan promosi sebagai data informasi 

promosi; 

▪ melaksanakan penyusunan program kegiatan pada  Seksi Sarana dan 

Prasarana Promosi; 

▪ melaksanakan pembinaan pegawai pada Seksi Sarana dan Prasarana 

Promosi; 

▪ memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sarana dan 

prasarana promosi penanaman modal; 

▪ melakukan publikasibahan-bahanpromosi; 

▪ melakukan  distribusibahan-bahanpromosi; 

▪ menyusun laporan hasil sarana dan prasarana    promosi penanaman 

modal; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 
❖ Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Bidang  Pengendalian Pelaksanaan    Penanaman    Modal mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

padaPasal 16, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor 



usaha dan wilayah; 

b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 

c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 3 

(tiga) seksi yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a). Seksi Pemantauan PelaksanaanPenanaman Modal mempunyai tugas: 

▪ Melakukan pmantauan pelaksanaan penanaman modal baik yang 

masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun 

penanaman modal yang telah produksi/operasional/komersil (telah ada 

izin usaha) berdasarkan sector usaha dan wilayah; 

▪ Melakukan pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi 

penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh 

perusahaan berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (b)  disampaikan sesuai 

dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b). Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas: 

▪ melakukan pembinaanpelaksanaanpenanaman modal melalui 

bimbingan teknis atau workshop atau dialog investasi mengenai 

ketentuan penanaman modal dan / atau teknis pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal; 

▪ melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

▪ melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan-perusahaan yang 

menjadi potensi unggulan  daerah; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas : 

▪ Melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

▪ Melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 

▪ Melaksanakan pemeriksaan terhadap perizinan dan non perizinan yang 

dimiliki oleh perusahaan; 

▪ Memberikan rekomendasi untuk kelanjutan perusahaan dalam 

provinsi; 

▪ Memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran 



atas penyimpangan izin dan fasilitas yang diberikan; 

▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

❖ Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi.  

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  

mempunyai fungsi : 

▪ melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan 

dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam 

provinsi; 

▪ pengkajian dan perumusan jenis perizinan dan non perizinan yang dapat 

dilimpahkan kepada DPMPTSP; 

▪ pelaksanaan penyelesaian perizinan dan non perizinan melalui PTSP yang 

menjadi kewenangan provinsi; 

▪ penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman 

modal; 

▪ pelaksanaan pemberian pelayanan fasilitas, insentif dan kemudahan 

penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; 

▪ penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kegiatan pelayanan perizinan/nonperizinan dan fasilitas penanaman 

modal; 

▪ pelaksanaan proses penyelesaian perizinan bidang penanaman modal 

dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik (SPIPISE); 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri 

dari 3 (tiga) seksi yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a). Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I mempunyai tugas: 

▪ melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 



▪ mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non  perizinan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b). Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai  

tugas : 

▪ melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

▪ mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan; 

▪ menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan; 

▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah III mempunyai  

tugas : 

▪ melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 



▪ mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

▪ mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan; 

▪ menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 
❖ Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai 

tugas  melaksanakan  fungsi Dinas di bidang  Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan.Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

mempunyai fungsi : 

▪ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,  

▪ mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, 

menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan 

informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, 

memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, 

mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi,    

mengsinkronisasi,   mengevaluasi, 

▪ memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian 

advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

▪ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, 

memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, 

merumuskan standar layanan,  mengolah, mengoperasionalkan, 

menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, 

pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan 

dukungan administrasi  serta  peningkatan layanan, menciptakan(inovasi) 

pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk 

layanan yang efesien dan efektif; 

▪ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 



 

Bidang ini dibagi menjadi 3 (tiga) seksi dengan masing-masing fungsi 

sebagai berikut : 

a). Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas : 

▪ melaksanakan administrasi pengaduan, informasi,dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan,  informasi, 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan; 

▪ merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan; 

▪ memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, 

informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, 

informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi 

layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b). Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas : 

▪ menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait 

dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan 

kepada masyarakat; 

▪ merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan 

terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 



▪ mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) 

terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) 

terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan 

kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan 

dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi 

dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan 

nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

▪ mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait 

pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ pemberian sosialisasi penyuluhan  kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat 

sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam 

pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan berusaha; 

▪ mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah 

terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi  

dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan 

serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat; 

▪ membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan 

serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi 

layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan  dalam 

mengeluarkan peraturan lingkup daerah; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas : 

▪ menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan 

Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 



▪ mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan 

yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan 

Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan 

Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan 

terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta 

pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi 

pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, 

murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan 

dan nonperizinan yang efesien dan efektif; 

▪ merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi 

layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan  

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana 

infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan 

administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layana, dan 

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan 

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 


