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XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 

A. KEPALA 
1. TUGAS : 

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman 

modal. 

 

2. FUNGSI : 
a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan penanaman modal; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
3. URAIAN TUGAS : 

a. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 

c. merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayaan perizinan terpadu satu pintu; 

d. menetapkan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan 

pelayaan perizinan terpadu satu pintu; 

e. menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayaan 

perizinan terpadu satu pintu; 

f. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas; 

h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

Dinas; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
B. SEKRETARIAT 

 
1. TUGAS : 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal di bidang 

penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi 

kepegawaian dan administrasi keuangan. 

 
2. FUNGSI : 

a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 

tangga badan; 

b. pengelolaaan administrasi keuangan Dinas; dan 

c. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan Dinas; 

 
 



3. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan 

rangkuman rencana kegiatan Subbagian; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 

c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas; 

d. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas; 

e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah 

tangga Badan sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Dinas; 

g. melaksanakan monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan 

kesekretariatan; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

 
1. TUGAS : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang perencanaan 

dan keuangan. 

 
2. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan 

dan Keuangan; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 

c. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan 

dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

e. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan 

administrasi keuangan; 

f. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan 

bidang keuangan di lingkungan Dinas; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Dinas; 

h. mengoordinasikan penyusunan  laporan  pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Dinas; 

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

kegiatan Dinas; 

 

 



j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

 
1. TUGAS : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi 

umum dan administrasi kepegawaian. 

 
2. RINCIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan; 

c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan 

administrasi kepegawaian meliputi: usulan kenaikan pangkat,  

mutasi, kenaikan gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan 

kepegawaian lainnya, dan administrasi umum serta pengelolaan 

rumah tangga Dinas; 

d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk 

keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, 

anggaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib 

administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang 

inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar 

Urut Kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian 

lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

g. melaksanakan monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
E. BIDANG PENANAMAN MODAL 

 
1. TUGAS : 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman 

modal. 

 

 

 



2. FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman 

Modal; dan 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

Bidang Penanaman Modal. 

 
3. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Penanaman 

Modal; 

b. membagi tugas  dan  mengarahkan  bawahan  sesuai  dengan 

bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman 

modal; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bidang Penanaman Modal; 

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Bidang Penanaman Modal; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
F. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
1. TUGAS : 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pengawasan dan 

pengendalian. 

 
2. FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan 

pengendalian; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian; dan 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian. 

 
3. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian; 

b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. merumuskan  kebijakan   teknis   di   bidang   pengawasan   dan 

pengendalian; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan 

dan pengendalian; 



e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

G. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN 

 
1. TUGAS : 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang 

pelayanan perizinan. 

 
2. FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan 
perizinan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang

 pelayanan perizinan; dan 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan. 

 
3. URAIAN TUGAS : 

a. menyusun program kerja Bidang Pelayanan Perizinan; 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan 
perizinan; 

c. membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang

 Pelayanan Perizinan; 

e. menyusun bahan tata laksana dan prosedur

 pelayanan perizinan ; 

f. menyusun kebijakan teknis pemberian insentif kepada 

investor sesuai dengan kewenangan Daerah; 

g. menyelenggarakan pelayanan perizinan; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan; 

i. menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan; 

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  


