
BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Ke{a Unit
Organisasi Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679\;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daefah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

: 1.

2.

3.
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ot6 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2OL6
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas Dan
Fungsi, Serta Tata Ke{a Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OL6 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
7. Sekretaris adalah Sekreta.ris l)inas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Tenpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cianjur"

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unit keq'a pada Dinas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Dinas.
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BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

(1)

l2l

Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 2

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satuDinas meruPakan
penanarnan modal,
pintu.
Dinas sebagaimana dimaksud
yang berkedudukan di bawah
melalui Sekretaris Daerah.

pada ayat (1), diPimPin oleh KePala

dan bertangglrngiawab kepada Bupati

(1)

(2)

Bagian Kedua

Ttrgas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembagiuas di bidang penallalnan modal, serta penyelenggaraall

pelayanan terPadu satu Pinttr.
Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang penanaman modal, serta

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan keb{jakan urusan pemerintahan daerah bidang
penanaman modai, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan adrninistrasi dinas dan pelayanan umum sesuai

d"t g*rt ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fgngsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsin5ra.

BAB Iii
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi
Pasal 4

unsur-unsur organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan adalah KePaIa;

b. Unsur pembantu pimpinan Selcetaris;

c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional'
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:
b. 1. Subbagran Perencanaanl

b.2. Subbagian Keuangan;

b.3. Subbagran Urnurn dan Kepegawaian;

c. Bidang Fenanaman Modal, membawahkan:
c.1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;

c.2. Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama;

c.3. Seksi Pembin.aan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan;

d. Bidang Data, Sistem Informasi, Peningkataan Layanan Dan
Penanganan Pengaduan membawahkan:
d. 1. Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;

d.2. Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan;

d.3. Seksi Penanganan Pengaduan;

e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
e.L. Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Pertzinan Bidang

Pembangunan;

e.2. Seksi Penyelenggaraan Per:zin:an dan Non Perizinan Bidang
Ekonomi;

e.3. Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen;
f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 6

(1) Kepala mempunyai tugas membantu tsupati dalam melaksanakan
urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala rnenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan $encana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
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b. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kineq'a Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Dinas;

c. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dibidang penanarnan modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang penana.man modal dan penyelenggaraalt.
pelayanan terpadu satu pintu;

e. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, uru$an tata usaha,' barang milik daerah/negara,
rumah tangga, dan penatausahaan Dinas;

f. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

g. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap
pengelolaan UPTD; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagran Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan
program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

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

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan prograrn kerja dan rencana anggaran Sekretariat;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program

serta kegiatan dan anggaran dinas;
c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

umum pemerintah daerah di bidang penanarnan modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian
penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan
administrasi Keuangan; {

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangarr sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manqjemen
pelaksernaan program darr kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

i. pelaksanaan flasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas.
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian presta"si kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
1. pelaksanaan tuga,s kedinasan 'lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

S ekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam rnernimpin penyiapan bahan
penJrusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Subbagian Perencanaall menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. penyiapan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan

Rencana Keda Tahunan (RL(T) Dinas;
c. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

d. penyiapan dan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin);

e. penyiapan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah., laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraarl pemerintah daerah sebagai bahan
pertanggungjarvaban kegiatan Dinas;

f. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

g. penyiapan bahan pelaksan"d, *orritoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;
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h. pelaksanaan raonitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keq'a
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Perencanaan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbag Perencanaan;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuat dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

sal 9

(1) Subbagian Keuangan dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(2) Kepala Subbagian sebagaimara dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuanga.n, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaalr aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;

b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan
dan belanja tidak la.ngsung serta belanja langsung;

c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan
anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung;

d. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan
daerah serta pembayarannya;

e. pelaksanaarl penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengetruaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat
pelaksana teknis kegiatan;

f. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan pegawai negeri
sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang diqlukan oleh
bendahara pengeluaran;

g. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat
Keputusan Kepaia Dinas tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

dan pembantu bendahara;

h. penJrusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

i. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
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j. penyusunan rencar.a umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta
inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Keuangan;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Keuangan; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 1O

(1) Subbagran Urnum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan
pengelolaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan
ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi, serta pengelotraan urusan administrasi kepegawaian,
pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil
negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
Kepala Subbagian LTmum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan
protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis
unit keg'a;

c. pelaksanaan pengumpnlan, pengelolaan, penyimpanarl dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan renca.na pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipi1,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpahljanji pegawai, usul
kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai,
Kenaikan Gaji Berkala (KGd), usul pensiun, cuti dan registrasi
kepegawaian;

(3)
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g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perrengkapan kantor
di lingkungan Dinas;

h. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokumentasi Dinas;

j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan seeara berkala di lingkungan
Subbag Umum da"n Kepegawaian;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbag umum dan
Kepegawaian; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

gegian Ketiga

Bidang Penanaman Modal
Pasal 11

(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang penanaman modal.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran

Bidang Penanaman Modal;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis di bidang penanaman modal;
c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi

serta permasalahan di bidang penanaman modal;
d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas

di bidang penanaman modal;
e. pelaksan€Lan pembinaan teknis operasional di bidang penanaman

modal;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Penanaman Modal;

g. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman
Modal; dan !

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Penanaman Modal membawahkan:
a. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
b. Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama;
c. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan.

Paragraf L

Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal
Pasal 12

(1) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr,
Kepa1a Seksi Verifikasi clan Pengolahan Data Penanaman Modal
menyelenggarakan fun gsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Verifikasi dan Pengolahan
Data Penanaman Modal;

b. penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan
operasional kegiatan verifikasi dan pengolahan data penanaman
modal;

c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan
informasi penanaman modal;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data system pelayanan
informasi dan perijinan investasi secara elektronik;

e. penyajian dan pelaksanaan sosialisasi data dan inforrnasi, serta
penyiapan Bank dan baek up Data;

f. pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data terhadap permohonan
iLjin-ijin pelaksanaan penanarnan modal dalam rangka PMA/PMDN
sesuai dengan ketentuan pera,turan perundang-undangan;

g. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
penanaman rnodal yang terintegrasi dengan sistem informasi
pena.naman rnodal pada instansi yang menangani penanaman
modal di propinsi dan di pusat;

h. pengumpulan dan pengolahan data persetujuan, dan realisasi
penanaman modal yang berada di Daerah;

i. pemberian penilaian permohonan PMDN dan PMA dan pemberian
rekomendasi persetujuan penanarnan modal;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prgstasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
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k. pelaksanaaR evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Verifikasi dan
Pengolahan'Data Fenanaman Modal; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama

Pasal 13

(1) Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasalna dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala.Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman
modal.

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

Kepala Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi, Pengembangan dan
Ke{a Sama;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan
operasional kegiatan informasi, promosi dan ke{a sarna investasi;

c. penyusunalr bahan perumusan kebijakan teknis promosi baik
PMDN dan PMA.

d. pelaksanaan identilikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan,
analisis, menyimpulkan dan menganalisa sumber daya daerah
sebagai database potensi/peluang investasi dan bisnis yang
memilki prospek;

e. pelaksanaan analisis terhadap sumber daya alam lainnya yang
dijadikan potensi unggulan dan skala prioritas Daerah;

f. pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian dan kerja sama luar negeri
kepada aparatur dan dunia usahal

g. pelaksanaan prornosi penanarnan modal daerah baik di dafam
daerah maupun luar negeri;

h. pelaksanaan tidak lanjut hasil promosi dengan pihak-pihak yang
ingrn mengadakan investasi;

i. pelaksanaan koordinasi/kerja sarna dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga/atau pihak ketiga dalam rangka
pelaksanaan investasi ;

j. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatal
bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media
cetak maupun media elektronik;

k. pelaksanaan pendataan aset investasi;

1. Pelaksanaan pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal
ke daerah lain dan luar negeri;
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m. pelaksanaa.n monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Fromosi, Pengembangan dan Kerjasama;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi,
Pengemb€!"ngan dan Kerjasama; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang $esuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 14

Seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Ridang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan
penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan pengawasan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan dan Pengawasan;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan
operasional kegiatan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan
pengawasan investasi;
penyusunan data dan informasi perkembangan realisasi
penanaman modal;
penJrusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara
berkala;

e. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasarl dari
pelaksanaan promosi;

f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang
tedadi dalam usaha penanaman modal;

g. pembinaan dan pengembangan penanaman modal, serta fasilitasi
penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yar.g telah
diperoleh;

h. pelaksanaan pengawasan, pemantaual3., evaluasi,
pengendalian atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal
perdjinan, serta fasilitas yang telah diberikan;

i. pemberian rekomendasi untuk mendapatkan insentif khusus
penanarnan modal yang menjadi kewenangan Daerah bagi investor
baru;

j. pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan penanaman modal;

c.

d.

dan
dan
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k. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan pengawasan;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pembinaan,
Pengendalian, Pernanrtauan dan Pengawasan; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Data, Sistem Informasi, Peningkatan I"ayanan

dan Penanganan Pengaduan
Pasal 15

Bidang Data, Sistern Informasi, Peningkataan Layanan dan
Penanganan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi,
peningkataan layanan dan penangErnan pengaduan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Data, sistem Inforrnasi, Peningkataan Layanan dan
Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusultan program kerja dan rencana anggaran Bidang Data,

Sistem Informasi, Peningkataan Layanan Dan penanganan
Pengaduan;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang pengelolaan data, sistem informasi, peningkataart
layanan dan penanganan pengaduan;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pengelolaan data, sistem informasi,
peningkataan layanan dan penanganan pengaduan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunalr kebijakan teknis dinas
di bidang pengelolaan data, sistem informasi, peningkataan
layanan dan penanganan pengaduan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang pengelolaan
data, sistem informasi, peningkataan layanan dan penanganan
pengaduan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Data, Sistem Informasi, Peningkataan Layanan Dan
Penanganan Pengaduan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Data, Sistem
Informasi, Peningkataan Laylnan Dan Penanganan pengaduan;
dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)
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(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Data, Sistem Informasi, Peningkataan Layanan dan
Penanganan Pengaduan membawahkan:
a. Seksi Data, Sistem Infonrrasi dan Pelaporan Layanan;
b. Seksi Penyuluhan Can Peningkatan l,ayanan;
c. Seksi Penanganan Pengaduan.

Paragraf 1

Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan
Pasal 16

Seksi Data, Sistena Informasi dan Pela.poran Layanan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebiiakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan
layanan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan
menyelenggarakan fringsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Data, Sistem Informasi dan
Pelaporan layanan;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi
permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang
berhubungan dengan upaya penyelenggaraan layanan dan sistem
pelaporan;

c. penyusunan laporan harian, bulanan, semesteran, dan tahunan
hasil pemrosesan pelayanan perizinan dan penanarnan modal;

d. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah
daerah;

e. pelaksanaan pengawasan atas berjalannya program aplikasi
pelayanan terpadu;

f. pelaksanaan pennbangunar, pengembangan dan pemeliharaan
secara perioctrik sistem inforrnasi manajemen pelayanan perizinan
terpadu;

g. pelaksanaan penyusunan database perijinan dan pemeliharaan
database perijinan;

h. pelakasanaan inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi naskah
ijin, serta hasil kegiata.n pelayanan perizinan dan penanaman
modal;

i. pengolahan dan penyusunanlaporan statistik perizinan.
j. pengelolaan data investasi, perizinan penanaman modal dan

informasi lainnya terkait layanan publik baik secara manual
maupun elektronik;



15

k. pelaksanaan moni.toring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;

1. pelaksanaan evatruasi dan pelaporan kegiatan Seksi Data, Sistem
Informasi dan Petraporan Layanan; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepa1a Bidang sesuar dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan
asal 17

(1) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (L), mempunyai tugas
membantu Kepaia Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta. fasilitasi
pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan layanan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2i},
Kepala Seksi Fenyuluhan dan Peningkatan Layanan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Peningkatan

l,ayanan;
b. penyediaan dan pengadaan bahan-bahan dan material untuk

sosialisasi perizinan ;

c. pelaksanaan sosiaHsasi pelayanan perijinan kepada masyarakat;
d. pembinaan teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
e. penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penanarnan modal

dan pelayanan perizinan.;

f. penJrusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik
{SPP) dan survey kepuasan masyarakat bidang penanaman modal
dan pelayanar perizinan;

g. penyusunan renca-na produk-produk regulasi terkait pelayanan
perizinan;

h. pengkajian dan analisa berbagai permasalahan yang berkaitan
dengan peningkatan pelayanan perijinan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas baq,ahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penyuluhan dan Peningkatan l,ayanan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyuluhan
dan Peningkatan Layanan; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3
Seksi Penanganan Pengaduan

Pasal 18

(1) seksi Penanganan pengaduan dipimpin oleh seorang Kepa1a seksi.
(2) Kepala seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepatra Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebdakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pelayarian penanganan pengaduan perijinan.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2J,
Kepala Seksi Pen.anganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Pengaduan;
b. pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat di bidang

pena.naman modal dan pelayanan perizinan melalui surat, kotak
pengaduan, telepon, sms dan email;

c. pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan penanaman
modal dan pelayanan perizinan;

d. penyelesaian atas penyimpangan ketentuan .pelaksanaan
pelayanan investasi dan perizinan penanaman modal;

e. pelaksanaan koordinasian dengan Dinas teknis untuk mencapai
keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam penyelesaian
pengaduan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tr.lgas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penanganan Pengaduan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penanganan
Pengaduan;

h. pelaksanaan tu.gas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perizin.an dan Non Perizinan

Pasal 19

( 1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perizinan dan non periainan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Bidang Periztrran dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan program kerja dan rencana anggaran

Bidang Perizinan dan Non Peripinan;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis di Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizrnan;
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c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusuna.n kebijakan teknis Dinas
di bidang penyelenggaraalr perizinan dan non perizinan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di
bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan turgas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perizinan dan
Non Perizinan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Perizinan dan Non Perizinan membawahkan:
a. seksi Penyeienggaraa.n Perizinan dan Non Perizinan Bidang

Pembangunan;

b. seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Ekonomi;

c. Seksi Penyinapanan Arsip dan Dokumen.

Paragraf 1

Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Bidang Pembangunan

Pasal 2O

(1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Pembangunan dipimpin oieh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan.

{3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan
Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraall Perizinan

dan Non Perizinan Bidang Pembangunan;
b. pemrosesan dan penerbitan perijinan dan non perijinan bidang

pembangunan dengan asas mudah, cepat, transparan, dan sesuai
dengan standar pelayanan prirna;

c. penyediaan f,asilitas, sarana dan prasarana untuk kegiatan
pemeriksaan lapangan dan/Atau peninjauan lokasi pdrijinan dan
non perijinan bidang pembangunan;

d. pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan penetapan berita acara
pemeriksaan lapangan bersama tim teknis perijinan;
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e. pemrosesan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas
perijinan dan non perijinan bidang pembangunan;

f. pelaksanaar Eronitoring dan evaluasi hasil pemrosesan per{jinan
dan non perijinan bidang pembangunan, baik yang dapat
diterbitkan maupun yang ditolak sesuai dengan standar
pelayanan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkata di lingkungan
seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan
Bidang Pembangunan;

h. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi Penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan
Bidang Pembangunan;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penyelenggaraarl Perizinan dan Non perizirraurt Bidang Ekonomi

Pasal 2 1

Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (L), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan
Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraa.n Perizinan

dan Non Periainan Bidang Ekonomi;
b. pemrosesan dan penerbitan perijinan dan non perijinan

bidang ekonomi clengan asas mudah, cepat, transparan, dan
sesuai dengan standar pelayanan prima;

c. penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kegiatan
pemeriksaan lapangan dan/atau peniqjauan lokasi perijinan dan
non perijinan bidang ekonomi;

d. pelaksanaan perneriksaan lapangan dan penetapan berita acara
pemeriksaan lapangal bersama tim teknis perijinan;

e. pemrosesan surat ketetapan retribusi daerah atas perijinan dan
non perijinan bidang ekonomi;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pemrosesan perijinan
dan non perijinan bidang ekonorni, baik yang dapat diterbitkan
mapun yang ditolak sesuai dengan standar pelayanan;

g. pelaksanaan monitoring, evSluasi dan penilaian pre-sta.si kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Ekonomi;

(2t

(3)
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h. pelaksanaarx evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan Bidang
Ekonomi; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen

Pasal22

(1) seksi Penyimpanan Arsip dan Dokurnen dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepal.a Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan penyimpanan arsip dan dokumen perizinan.

{3} untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan seksi Penyimpanan Arsip dan
Dokumen;

b. penyiapan bahan perurnusan pedoman dan petunjuk teknis
penyimpanan arsip dan dokumen perizinan;

c. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan
dokumen perijin.an sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturarl
perundang*undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan
program kerja bid.ang penerbitan, pelaporan dan penyimpanan
dokumen perdinan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen;

f. pelaksanaan evaluasi. dan pelaporan kegiatan Seksi Penyimpanan
Arsip dan Dokumen; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 23

(1) Untuk melaksanakan sebagran kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata
kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

{1) Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fr.lngsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4) setiap 'kelompok jabatan fungsional 'sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

{5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan
b erdasarkan ketentu an peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(U Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup
Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan
semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
Kepala subbagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada sekretaris, dan Kepala seksi bertanggungiawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
seksi di lingkungan Dirras wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah )'ang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas bertanggungiawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam
program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta
bertanggungiawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun
sewaktu-waktu.

(3)

(4)

(s)

(6)



(e)
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(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan
Dinas dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan
petunjuk dan atau arahan kepada bawahan.

(8) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagran Kedua
Hal Mewakili

Pasal 26
Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas
yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu
Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan.
Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal2T
Pembiayaan Dinas berasal dari Annggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku

jabatan lainnya daiam lingkungan Dinas dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
pembinaan kepegawaian.

(3) Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepe gawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 05 Tahun 2Ol2 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
organisasi di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2ol2
Nomor O9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)

(2)

(s)
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Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Ciary'ur
pada tanggal 16 Desember 2016

riiilsexnnrARrs DAERAH...KABUPATEN 
CIANJUR,

CHAERUL ANWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 70


