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TENTANG 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN KEPAHIANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPAHIANG 
 

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannnya Peraturan Daerah  

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan 
Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 13 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah 

kabupaten kepahiang, dan Peraturan Bupati Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati 

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, maka perlu 
menetapkan peraturan bupati kepahiang tentang 

penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4724); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 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 Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman 
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13); 

7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Struktur Organisasi perangkat daerah 

kabupaten Kepahiang ( Berita Daerah Kabupaten 
Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25 ) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang 
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepahiang ( Berita Daerah Kabupaten Kepahiang 
Tahun 2019 Nomor 1). 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN KEPAHIANG 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan  : 

a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang; 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
c. Bupati adalah Bupati Kepahiang; 
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang; 

e. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepahiang. 

f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang; 
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang; 



h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Kepahiang adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dam Non Perizinan. 
i. Kepala Dinas  adalah Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang; 
j. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan 

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kepahiang. 

k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional PNS yang ahli 
dalam jabatan berdasarkan keahliannya yang didapat melalui jenjang 

pendidikan. 
l. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 
pelayanan melalui satu pintu. 

m. Sistem Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan 
Minimum selanjutnya disingkat  SOP, SP, SPM, MP. 

n. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penenam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

o. Fungsi Penenaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, 

pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, 
pelayanan Pelayanan dan non Pelayanan penanaman modal, 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi 
penanaman modal. 

p. Penyelenggara PTSP adalah pejabat pemerintah Kabupaten sesuai 

dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan. 
q. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan 

non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu dan satu tempat. 

r. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan 
dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

s. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas 
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam 

kemudahan perizinan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan. 

t. Jenis – jenis pelayanan perizinan dan non perizinan diklasifikasikan 

dalam kelompok pelayanan perizinan dan non perizinan I, II dan III yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 
 

 
 
 



BAB  II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Pertama 

Kedudukan 
 

Pasal  2 

 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Kepahiang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dibidang 

Penanaman Modal dan Perizinan/ Non Perizinan yang dipimpin oleh Kepala 
Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah. 

 

Bagian Kedua 
Tugas  

 
Pasal  3 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepahiang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan dan non perizinan 
Terpadu Satu Pintu. 

 
 

Bagian Ketiga 
Fungsi dan Nomenklatur 

 

Pasal 4 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Kepahiang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP berbentuk Dinas 
dengan Nomenklatur adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dengan Tipelogi C yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat 
dan paling banyak 4 (empat ) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang yang 
melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang yang 

melaksanakan fungsi PTSP. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepahiang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut  : 
a. Penyusunan perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi. 
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan 

Pelayanan terpadu satu pintu. 

c. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan 
penanaman modal dan Pelayanan terpadu. 

d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penamanan Modal dan 
PTSP dan, 



e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

 
BAB  III 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal   5 

 
(1) Susunan Organisasi Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kepahiang terdiri dari  : 

a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris yang  terdiri dari : 

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;dan 
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman 

Modal, yang terdiri dari : 
1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 

2. Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;dan 
3. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal. 

d. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem 

Informasi, yang terdiri dari : 
1. Kepala Seksi  Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 

2. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;dan 
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 

e. Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yang 
terdiri dari : 
1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; 

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;dan 
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 

f. Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang terdiri 

dari : 
1. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 

2. Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;dan 
3. Kepala Seksi Pelaporan Layanan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang 

koordinator. 
 
 



BAB  IV 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Pertama 

Kepala Dinas 
 

Pasal   6 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati di bidang 
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan di daerah, memimpin, mengatur, membina dan 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP serta melakukan kerjasama dengan instansi lain  sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

Kepala Dinas mempunyai fungsi  : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman 
modal, perizinan dan non perizinan; 

b. Penyusunan Petunjuk Teknis di bidang penanaman modal, perizinan 
dan non perizinan; 

c. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang – undangan di 

bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan sesuai 
dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; 

d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal, 

perizinan dan non perizinan; 
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan  

bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan; 
f. Pengkoordinasian dan penatausahaan administrasi keuangan, 

umum dan kepegawaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan 

serta evaluasi pelaksanaannya; 
g. Pembinaan tenaga fungsional di Lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP;dan 

h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

 
Bagian Kedua 

Sekretaris 

 
Pasal   7 

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan 
bahan koordinasi dan memberikan pelayanan teknis, administrasi 
kesekretariatan dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahiang serta bahan – 
bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas, Sekretaris mempunyai fungsi  : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesekretariatan. 

b. Penyelenggaraan teknis ketatausahaan, administrasi umum, 
keuangan, rumah tangga dan kepegawaian dilingkungan Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP. 



c. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program 
kerja penanaman modal, perizinan dan non perizinan. 

d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 
hubungan masyarakat. 

e. Penyelenggaraan ketata laksanaan, kearsipan dan kepustakaan. 
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekreatriatan. 

g. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada kepada Kepala Dinas 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan 

tugasnya Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : 
1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;dan 
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 
Paragraf Satu 

Sub Bagian Program dan Keuangan 
Pasal   8 

 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu 
Sekretaris di bidang penyusunan dan pengendalian program kerja serta 
penyelenggaraan administrasi keuangan dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi  : 

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian Program dan 
Keuangan. 

b. Menyusun petunjuk teknis di Sub Bidang Program dan Keuangan. 

c. Mengkoordinasikan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data 
sebagai bahan dalam penyusunan rencana anggaran dan rencana 
kerja Dinas. 

d. Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan laporan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 

e. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya. 

(3) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 
Paragraf Dua 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
Pasal   9 

 

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugasmembantu Sekretarisdalam 
melaksanakan urusan bidang Administrasi Kepegawaian, 

Penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga lainnya. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 



a. Menyusun rencana kerja dan program di bidang Umum dan 
Kepegawaian; 

b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Umum dan 
Kepegawaian; 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang Umum dan Kepegawaian; 

d. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 

e. Mengelola urusan kepegawaian; 
f. Mengelola Urusan perlengkapan dan rumah tangga; 
g. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; 

h. Menyusun laporan,melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil 
pelaksanaannya kepada atasan; 

i. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 
tugasnya;dan 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiandipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Sekretaris. 
 

  Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman 
Modal 

 

Pasal   10 
 

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi 
Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang 
perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di 

daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi 

Penanaman Modal mempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program di bidang perencanaan, 

pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan 

iklim dan promosi penanaman modal. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang perencanaan, pengembangan 

iklim dan promosi penanaman modal. 
d. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah. 
e. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim 

penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha 

lingkup daerah. 
f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman 

modal di daerah. 



g. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi 3 
(tiga) Seksi, yaitu : 

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan  
3. Seksi Promosi Penanaman Modal. 

 
Paragraf Satu 

Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 
 

Pasal   11 

 
(1) Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas 

membantu Kepala BidangPerencanaan, Pengembangan Iklim dan 
Promosi Penanaman Modal di bidang perencanaan dan pengembangan 
penanaman modal di Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi: 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Perencanaan 

Penanaman Modal. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Perencanaan Penanaman 

Modal. 
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan pengembangan 

penanaman modal di Daerah. 
d. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha. 
e. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 
modal lingkup daerah berdasarkan wilayah. 

f. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

 
Paragraf Dua 

Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

 
Pasal   12 

 

(1) Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan 

Promosi Penanaman Modal di bidang pengembangan deregulasi dan 
potensi penanaman modal di daerah. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

mempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang pengembangan iklim penanaman 
modal di Daerah. 

d. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi 
/ kebijakan  penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah. 
e. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang 

penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan 

usaha melalui kemitraan dan peningkatan daya saing berdasarkan 
sektor usaha dan wilayah. 

f. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

 
Paragraf Tiga 

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal 

 
Pasal   13 

 
(1) Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi 

Penanaman Modal di bidang informasi dan promosi penanaman modal 
di Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Promosi  

Penanaman Modal. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Promosi Penanaman Modal. 
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan promosi 
penanaman modal di Daerah. 

d. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan 
sektor usaha dan wilayah. 

e. Melakukanpromosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah. 
f. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
 

 
 
 



Bagian Keempat 
Kepala Bidang  

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi 
 

Pasal   14 
 

(1) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem 

Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengolahan data 
serta informasi penanaman modal di Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem 

Informasimempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program di bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi. 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan penanaman modal dan pengolahan data / informasi 

penanaman modal. 
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang pengendalian pelaksanaan dan 

layanan informasi penanaman modal di daerah. 
d. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan 

penanam modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 
perundang – undangan. 

e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 
penanaman modal. 

f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal. 
g. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi membawahi 3 
(tiga) Seksi, yaitu : 
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan  
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 

 
Paragraf Satu 

Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

 
Pasal   15 

 

(1) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 
Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasidi bidang 
pemantauan dan pengawasan pelaksanaa penanaman modal di daerah. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal mempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pemantauan dan 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pemantauan dan 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang Pemantauan dan Pengawasan 
Pelaksanaan penanaman modal di Daerah. 

d. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 
sektor usaha dan wilayah. 

e. Pemantauan dan Pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman 
modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang – 
undangan. 

f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 
penanaman modal. 

g. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

 
Paragraf Dua 

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

 
Pasal   16 

 
(1) Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal dan Sistem Informasidi bidang pembinaan penanaman modal dan 
penyelesaian permasalahan penanaman modal di Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai 
fungsi : 

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman Modal. 

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan penyelesaian 
permsalahan penanaman modal di daerah. 

d. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah. 
e. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal 

lingkup daerah. 

f. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
 

 



Paragraf Tiga 
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

 
Pasal   17 

(1) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 
membantu Kepala BidangPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
dan Sistem Informasi di bidang pengolahan data, pelaporan dan 

pengembangan sistem informasi penanaman modal di Daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

mempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pengolahan Data 

dan Informasi. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang pengolahan data dan sistem 

informasi penanaman modal. 
d. Melakukan pengolahan data dan pelaporan penanaman modal. 
e. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal. 
f. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
 

Bagian Kelima 
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

 

Pasal   18 
 

(1) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan rencana kerja dan program di bidang penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan. 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan perizinan dan 
non perizinan. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan. 

d. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 
e. Merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengindentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 
mengadministrasikan berkas usulan perizinan dan non perizinan. 

f. Mengelola pengusulan dan penerbitan perizinan dan non perizinan. 



g. Mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan dan penerbitan 
perizinan dan non perizinan. 

h. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanmembawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu: 
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; 
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; 

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 
 

Paragraf Satu 
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  I 

 

Pasal   19 
 

(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I  mempunyai 
tugas membantu Kepala Bidang di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 
mempunyai fungsi : 

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi pelayanan 
Perizinan dan Non perizinan I. 

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non perizinan I. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang pelayanan perizinan dan non 
perizinan I. 

d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan I. 
e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 
f. Melakukan verifikasi, identifikasi, koordinasi dan validasi 

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

I. 
g. Membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi serta 

mengadministrasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan I. 

h. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

 

 
 

 
 
 



Paragraf Dua 
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  II 

 
Pasal   20 

(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II  mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang di Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai 
fungsi : 

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan II. 

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan II. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan II. 

d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. 

e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan perizinan 

dan non perizinan II. 
f. Melakukan verifikasi, identifikasi, koordinasi dan validasi 

pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan II. 
g. Membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi serta 

mengadministrasikan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan II. 

h. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 
 

 
Paragraf Tiga 

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III 
 

Pasal   21 

 
(1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III  mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang di bidang penyelenggaraan pelayanan 
Perizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan III. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan III. 



c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan III. 
d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 
e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan perizinan 

dan Non perizinan. 

f. Melakukan verifikasi, identifikasi, koordinasi dan validasi 
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan. 

g. Membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi serta 
mengadministrasikan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan III. 
h. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 
 

 
Bagian Keenam 

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

 
Pasal   22 

 

(1) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas di Bidang penanganan dan penyelesaian 

pengaduan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan 

mempunyai fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program di bidang pengaduan, 

kebijakan dan laporan layanan, penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan, kebijakan dan 

laporan layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. 
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan penanganan 

pengaduan, kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan 
non perizinan. 

d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan tindaklanjut penanganan 
pengaduan bidang perizinan dan non perizinan. 

e. Melaksanakan pengembangan dan sosialisasi informasi layanan 

pengaduan. 
f. Melaksanakan penyusunan kebijakan, harmonisasi kebijakan dan 

pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan. 

 
 



g. Merumuskan dan menyusun pengukuran terhadap mutu layanan 
dan standar layanan ( SOP, SP, SPM, MP ). Melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana infrastruktur jaringan layanan dan 
dan dukungan administrasi serta peningkatan pelayanan. 

h. Menyusun pola layanan perizinan dan non perizinan yang 
terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan 
yang efisien dan efektif. 

i. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan 
dan Laporan Layanan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu : 

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 
2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;dan 
3. Seksi Pelaporan Layanan. 

 
 

Paragraf Satu 
Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan  

 

Pasal   23 
 

(1) Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan  mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan 
di bidang penyelenggaraan pengadministrasian, layanan konsultasi, 

perencanaan penanganan pengaduan dan analisis serta perumusan 
permasalahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas, Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pengaduan dan 

Informasi Layanan. 
b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengaduan dan Informasi 

Layanan. 
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

yang berhubungan dengan bidang Pengaduan dan Informasi 

Layanan. 
d. Melakukan pengadministrasian, menyiapkan dan mengumpulkan 

data, dan merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan 
konsultasi dalam layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan. 

e. Melaksanakan pendokumentasian, pengarsipan, memfasilitasi, 
menganalisis data permasalahan dan merumuskan permasalahan 
penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi dalam layanan 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. 
f. Melakukan monitoring dan evaluasi data, mengkoordinasikan, 

menyusun konsep pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, 
informasi dan konsultasi dalam layanan dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan. 



g. Menyusun laporan penanganan dan tindak lanjut pengaduan, 
informasi dan konsultasi dalam layanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan.  
h. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 
 

 
Paragraf Dua 

Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan 

 
Pasal   24 

 
(1) Kepala Seksi Kebijakan dan Advokas Layanan  mempunyai tugas 

membantu Kepala BidangPengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan 

di bidang pengumpulan bahan kebijakan, sinkronisasi Peraturan, 
mengkaji dan memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang – 

undangan perizinan dan non perizinan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatas, Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan  mempunyai 

fungsi : 
a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Kebijakan dan 

Advokasi Layanan. 

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Kebijakan dan Advokasi 
Layanan. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang Kebijakan dan Advokasi Layanan. 

d. Menyiapkan dan menganalisis, mengkaji dan mengolah bahan – 

bahan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait 
dengan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan serta 
bahan penyuluhan kepada masyarakat. 

e. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan 
pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan. 

f. Memfasilitasi pendampingan dan /atau pelaksanaan advokasi ( 
termasuk untuk memenuhi ajudikasidan mediasi ) dalam 
penyelesaian sengketa pelayanan Pelayanan perizinan dan non 

perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 
g. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan serta menyusun 
telaah staff sebagai bahan pertimbangan pimpinan / instansi terkait 
dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha. 
h. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta 

advokasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan Pelayanan 

perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup 
daerah. 

i. Penyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 



Paragraf Tiga 
Kepala Seksi Pelaporan Layanan 

 
Pasal   25 

 
(1) Kepala Seksi Pelaporan Layanan  mempunyai tugas membantu Kepala 

BidangPengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan di bidang 

penyiapan, penyusunan, identifikasi dan klasifikasi bahan dan data 
pelaporan serta pengembangan sarana prasarana sistem teknologi 
informasi layanan perizinan dan non perizinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, Kepala Seksi Pelaporan Layanan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pelaporan 
Layanan. 

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelaporan Layanan. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 
yang berhubungan dengan bidang Pelaporan Layanan. 

d. Menyiapkan, menyusun, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan, 
memetakan, mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan 
yang meliputi ; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan 
non perizinan. 

e. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan 

terhadap pengendalian, mutu layanan, standar layanan dan inovasi 
pengembangan pola layanan perizinan dan non perizinan sehingga 

tercipta layanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan 
serta efektif dan efisien. 

f. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana prasarana 

infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan 
administrasi peningkatan layanan perizinan dan non perizinan. 

g. Menyusun laporan pelaksanaan peningkatan mutu layanan dan 

inovasi layanan melalui sistem teknologi informasi / secara 
elektronik.  

h. Menyampaian saran – saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 
bidang tugasnya. 

 
BAB  V 

JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal  26 

 
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat 

memiliki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 
(2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
 
 



BAB  VI 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal   27 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 

Pasal  28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kepahiang. 
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