
 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI  

PROVINSI JAWA TIMUR  

                                            SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan non 

perizinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10). 

 

                                       MEMUTUSKAN; 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BANYUWANGI 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi; 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banyuwangi; 

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi; 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi; 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi; 

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten 

Banyuwangi; 

9. 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; 

10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 

persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ; 

11. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas 

atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang 

dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan 

12. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, 

termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. 
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                                           BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah 

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten. 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Dinas terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; 

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan; 

e. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. UPTD. 
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 

c. Sub Bagian Penyusunan Program. 

(4) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi: 

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; 

b. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal; 

c. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal. 

(5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi: 

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; 

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; 

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 

(6) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi: 

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan; 

b. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 

 

Pasal 4 

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

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5) 

dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

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

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. 
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(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5) dan 

ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang. 

 

BAB IV 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Pertama 

Kepala Dinas 

Pasal 5 

Kepala Dinas mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan 

dinas; 

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 

merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan 

UPTD; 

c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; 

i. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat 

fungsional di lingkungan Dinas; 

j. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan 

ketentuan yang berlaku; 
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k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di 

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 6 

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan 

program, hubungan masyarakat dan protokol. 

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

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan 

protokol; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan 

anggaran di lingkungan dinas; 

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan 

tatalaksana; 

f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi 

dengan perangkat daerah terkait; 

g. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ganti rugi, tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan 

dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja 

dinas dan surat menyurat; 

h. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) 

dinas; 

i. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI); 
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j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sekretaris mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran 

sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

umum; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan ; 

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan 

protokol; 

g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan 

anggaran di lingkungan dinas; 

h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang; 

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 

dinas; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan 

tatalaksana; 

k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang 

administrasi dengan perangkat daerah terkait; 

l. melaksanakan dan mengoordinasikan urusan ganti rugi, 

tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan 

bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan 

kinerja dinas dan surat menyurat; 

m. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) 

dinas; 

n. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI); 

o. mengoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis 

(Renstra) dinas; 

p. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan 

operasional dinas; 

q. mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan 

penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu; 



9 
 

r. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu; 

s. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN 

dan LP2P dilingkungan dinas; 

t. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan 

LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun; 

u. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan 

LKPD setiap akhir tahun; 

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan 

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Pasal 7 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja 

dinas; 

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, 

urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan 

untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai 

tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana 

kerja dinas; 

b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan 

pembukuan keuangan dinas; 
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c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dinas; 

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan aset dan barang persediaan dinas; 

e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang 

perlengkapan; 

f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta 

melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun 

dikuasai dinas; 

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan 

untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di 

lingkungan dinas; 

b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, 

kegiatan dan anggaran dinas; 

c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan 

informasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas; 

e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja 

(Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas; 

f. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran 

kinerja; 

g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas; 

h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas; 

i. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) 

pegawai di lingkungan dinas; 

j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati 

dan LPPD setiap akhir tahun; 

k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam 

rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program 

kerja dinas; 
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l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas; 

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal  

Pasal 8 

(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal 

mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan dan 

melaksanakan perencanaan dan pengendalian, evaluasi 

penanaman modal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal 

mempunyai fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun 

wilayah; 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun 

wilayah; 

c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan 

iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan 

pemberdayaan usaha lingkup daerah. 

d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi 

penanaman modal; 

e. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan 

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 



12 
 

f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal; 

g. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi penanaman modal dan pengolahan data 

penanaman modal. 

(3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang 

Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

b. merumuskan pedoman dan kebijakan teknis di bidang 

Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;  

c. mengoordinasian dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;  

d. merumuskan strategi dan melaksanakan kegiatan di bidang 

Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;  

e. merencanakan dan menetapkan pemberian fasilitas/insentif di 

bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;  

f. melaksanakan pembuatan peta potensi investasi;  

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan  

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.    

 

    Pasal 9 

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 

mempunyai tugas: 

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; 

b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah; 
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c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

d. melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang 

penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan 

badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah. 

(2) Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal 

mempunyai tugas : 

a. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan, serta 

nonperizinan penanaman modal; 

b. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi penanaman modal. 

(3) Seksi Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal 

mempunyai tugas : 

a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta pengawasan 

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal; 

c. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta pengawasan 

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

Pasal 10 

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non 

perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penyelenggaraan 

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

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

mempunyai fungsi: 

a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, 

memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, 

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, 

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan 

nonperizinan; 

b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, 

memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, 

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, 

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non 

perizinan; 

c. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, 

memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, 

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, 

mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non 

perizinan. 

(3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

b. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

secara terpadu satu pintu di bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perizinan dan non 

perizinan secara terpadu satu pintu di bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan; 

d. memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan 

perizinan dan non perizinan di bidang Penyelenggaraan

 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Berita Acara 

Pemeriksaan; 
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e. menetapkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang lokasi 

penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi kecuali penelitian 

yang dilakukan dalam rangka tugas akhir 

pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam 

negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah 

yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

f. menetapkan penerbitan surat ijin usaha perdagangan 

minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C. 

g. menetapkan ijin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; 

h. menetapkan ijin penyelenggaraan satuan pendidikan non 

formal; 

i. menetapkan ijin operasional mengacu pada standar nasional 

pendidikan  

j. menetapkan ijin prinsip; 

k. menetapkan ijin lokasi; 

l. menetapkan ijin mendirikan bangunan (IMB); 

m. menetapkan tanda daftar perusahaan (TDP); 

n. menetapkan surat izin usaha perdagangan (SIUP); 

o. menetapkan ijin usaha industri (IUI); 

p. menetapkan tanda daftar industri (TDI); 

q. menetapkan ijin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar 

tradisional (IUP2T)/toko modern yang 

berjaringan/berwaralaba; 

r. menetapkan ijin usaha angkutan; 

s. menetapkan ijin penerangan jalan umum dan kegiatan 

perparkiran 

t. Menetapkan ijin manajemen rekayasa lalu lintas dan 

prasarana fasilitas lalu lintas 

u. menetapkan ijin trayek/izin operasional; 

v. menetapkan ijin mendirikan dan izin operasional rumah sakit 

kelas c/d; 

w. menetapkan ijin puskesmas; 

x. menetapkan ijin operasional klinik;  

y. menetapkan ijin apotik; 

z. menetapkan ijin praktik bidan mandiri;  
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aa. menetapkan ijin optik; 

bb. menetapkan ijin praktek tenaga kesehatan; 

cc. menetapkan ijin usaha obat hewan; 

dd. menetapkan ijin usaha peternakan; 

ee. menetapkan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK); 

ff. menetapkan ijin perusahaan pengeboran air bawah 

tanah; 

gg. menetapkan ijin penyelenggaraan reklame; 

hh. menetapkan ijin rumah kos; 

ii. menetapkan ijin rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; 

jj. menetapkan ijin praktik dokter hewan; 

kk. menetapkan ijin usaha pelayanan jasa medik veteriner;  

ll. menetapkan ijin paramedik veteriner; 

mm.menetapkan ijin praktik bidan mandiri; 

nn. menetapkan ijin sertifikasi produksi pangan industri rumah 

tangga; 

oo. menetapkan ijin sertifikasi higiene sanitasi pangan; 

pp. menetapkan ijin pembuangan air limbah;  

qq. menetapkan ijin lingkungan; 

rr. menetapkan ijin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (limbah B3) untuk usaha jasa; 

ss. menetapkan ijin operasional pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil; 

tt. menetapkan ijin usaha perikanan (SIUP); 

uu. menetapkan ijin usaha jasa pariwisata, destinasi pariwisata, 

akomodasi, rumah makan, bar dan biro perjalanan wisata; 

vv. menetapkan ijin pembangunan destinasi wisata dan kawasan 

strategis pariwisata; 

ww. menetapkan ijin usaha pariwisata dan lembaga pendidikan 

kepariwisataan; 

xx. menetapkan ijin pendirian program atau satuan pendidikan; 

yy. menetapkan ijin penyelenggaraan satuan pendidikan 

nonformal; 

zz. menetapkan ijin operasional mengacu pada standar nasional 

pendidikan; 

aaa. menetapkan ijin koperasi simpan pinjam; 

bbb. menetapkan ijin pembukaan kantor cabang koperasi simpan 
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pinjam; 

ccc. menetapkan ijin pembukaan kantor cabang pembantu 

koperasi simpan pinjam; 

ddd. menetapkan ijin pembukaan kantor kas koperasi simpan 

pinjam; 

eee. menetapkan ijin penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan 

gedung (SKBG); 

fff. memberikan rekomendasi kepada pihak swasta dalam 

penyelenggaraan pameran bursa kerja / job fair skala 

Kabupaten;  

ggg. menetapkan ijin operasional pendirian lembaga penempatan 

tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten; 

hhh. menetapkan ijin lembaga pelatihan kerja swasta; 

iii. menetapkan ijin perluasan usaha industri (IPUI) industri kecil 

dan menengah; 

jjj. menetapkan ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin 

perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah 

Kabupaten;  

kkk. menetapkan ijin pengumpulan sumbangan sosial dan undian 

serta pengumpulan uang dan barang dalam daerah; 

lll. menetapkan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan; 

mmm. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

nnn. memberikan saran dan masukan terhadap pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di 

bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan; 

ooo. pengoordinasian dan pengklasifikasian kendala teknis antara 

pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan; 

ppp. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu 

pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

 dan Non Perizinan 

qqq. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 
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peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

rrr. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; 

sss. menetapkan  perizinan di usaha budidaya peternakan; 

ttt. menetapkan perizinan pada standar mutu dan peredaran 

bahan asal hewan; 

uuu. menetapkan  perizinan pendirian rumah potong hewan, toko 

daging, kios daging, jagal hewan dan unit penanganan daging 

(meat cutting plant); 

vvv. menetapkan  perizinan atas penyediaan, peruntukan, 

penggunaan dan pengusahaan kebinamargaan, 

keciptakaryaan, penataan ruang serta perumahan dan 

permukiman; 

www. menetapkan  perizinan pembangunan, pemanfaatan, 

pengubahan dan atau pembongkaran kebinamargaan, 

keciptakaryaan penataan ruang serta perumahan dan 

permukiman; 

xxx. menetapkan  perizinan pemanfaatan ruang milik jalan 

kabupaten; 

yyy. menetapkan  perizinan terhadap hasil leger jalan dan 

Jembatan; 

zzz. menetapkan  perizinan usaha jasa konstruksi (IUJK); 

aaaa. menetapkan perizinan pemasangan fasilitas umum (utilitas) 

pada ruang milik jalan dan jembatan;  

bbbb. menetapkan  perizinan penataan gedung dan pengembangan 

sarana dan prasarana serta penyelenggaraan bangunan 

gedung  

cccc. menetapkan  perizinan pemanfaatan ruang berupa Advice 

Planning (AP) dan Keterangan Rencana Tata Ruang 

Kota/Kabupaten (KRK); 

dddd. menetapkan  perizinan izin pemanfaatan ruang kabupaten; 

eeee. menetapkan  perizinan pemanfaatan ruang terbuka hijau 

perkotaan dan izin perempesan/penebangan pohon di 

kawasan perkotaan; 

ffff. menetapkan  perizinan perumahan dan Kawasan Permukiman 

serta prasarana dan sarana utilitas (PSU) yang menjadi 
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kewenangan Pemerintah Kabupaten;  

gggg. menetapkan  perizinan rencana tapak/site plan perumahan 

dan kebutuhan tanah makam perumahan. 

 

Pasal 11 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan 

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan. 

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan 

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

 



20 
 

d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan. 

(3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai 

tugas: 

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan 

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 
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j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan. 

 

Bagian Keempat   

Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 

Pasal 12 

(1) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas 

melaksanakan tugas perizinan dan nonperzinan di Bidang 

Pengaduan dan Pelaporan Layanan.  

(2) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi: 

a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, 

mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, 

menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan 

pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, 

memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, 

mengidentifikasi, mengoordinasikan, mengolah, memimpin, 

mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, 

memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan 

pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada 

masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

memverifikasi, menganalisis, mengoordinasikan, mengolah, 

memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap 

mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) 

mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, 

mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana 

dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan 

administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) 

pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta 

terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif. 
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(3) Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang 

Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan sesuai rencana kerja 

dinas; 

b. merumuskan dan penetapan pedoman, pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem 

informasi; 

c. melaksanakan perencanaan, pengembangan dan perawatan 

terhadap pemanfaatan sistem informasi; 

d. melaksanakan perumusan pengelolaan, pengolahan dan 

penyajian data penanaman modal; 

e. melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian dan 

pengawasan penanaman modal; 

f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

g. melaksanakan perumusan, koordinasi, dan sosialisasi 

pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 

h. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap 

laporan kegiatan penanaman modal; 

i. melaksanakan koordinasi tindak lanjut terhadap penyimpangan 

atas ketentuan penanaman modal; 

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 13 

(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan mempunyai 

tugas: 

a. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 
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c. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan secara teknis dan operasional 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

e. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan 

pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

f. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan 

nonperizinan; 

g. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

h. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

i. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, 

informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

j. mengoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

k. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut 

pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

l. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

(2) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan melaksanakan tugas : 

a. menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 

(SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 
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b. merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

c. mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan 

pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu 

layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

d. mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

e. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

f. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan 

pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah 

data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, 

menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan 

nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, 

transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan 

nonperizinan yang efesien dan efektif; 

g. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan 

nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, 

bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

h. mengoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 

(SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

i. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan 

prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi 

dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan 

perizinan dan nonperizinan; 
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j. membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 

(SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

k. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 

(SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi 

informasi (secara elektronik). 

 

Bagian Kelima 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal 14 

(1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang. 

(2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

(3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dinas. 

 

Pasal 15 

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri setelah 

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 16 

Mal Pelayanan Publik merupakan unit layanan perizinan dan nonperizinan 

pada Dinas. 
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Bagian Keenam 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 17 

(1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur 

pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan 

fungsinya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan 

ditetapkan oleh kepala dinas dengan memperhatikan senioritas, 

kepangkatan dan profesionalitas. 

(4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas 

bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang 

yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala dinas. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan 

spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan 

yang berlaku. 

(7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, 

beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah. 

(8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 18 

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam 

lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya. 

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 
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(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 

dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, 

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya masing-masing. 

 

Pasal 19 

(1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan 

mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 

menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi berkewajiban : 

a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana 

strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), menyusun bahan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan 

bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah 

ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung 

dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil 

pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; 

c. memimpin, mengawasi dan memberdayakan bawahannya 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan 

organisasi. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan 

dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai 

bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. 
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 20 

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 

 

                                            BAB VII 

                                KETENTUAN PENUTUP 

                                            Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 

59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 

Nomor 59), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

                                       Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 2 Januari 2020              

BUPATI BANYUWANGI 

              Ttd. 

H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 

           Diundangkan di Banyuwangi 

           Pada Tanggal 2 Januari 2020              

           SEKRETARIS DAERAH 

           KABUPATEN BANYUWANGI 

                  Ttd. 

           H . MUJIONO  

 

           BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 7  



   LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR    :                           7 Tahun 2020

TANGGAL :                           02 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUWANGI 

SEKRETARIS 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN  DAN PERLENGKAPAN 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN PROGRAM 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SEKSI 

PENGOLAHAN DATA SISTEM INFORMASI 
PENANAMAN MODAL 

SEKSI 
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 

PENANAMAN MODAL 

SEKSI 
PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN II 

SEKSI 
PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN I 

BIDANG 
PERENCANAAN  DAN  PENGENDALIAN  

PENANAMAN MODAL  

 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

 
 

UPTD 

SEKSI 
PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN III 

BIDANG 
PENGADUAN, DAN PELAPORAN 

LAYANAN 

SEKSI 
PENGADUAN DAN  INFORMASI LAYANAN 

PERIZINAN 

SEKSI 

PELAPORAN DAN PENINGKATAN 
LAYANAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN 

PENANAMAN MODAL 


