
  

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA  MOJOKERTO 

NOMOR 111 TAHUN  2020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

 

SALINAN 
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2. 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 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. 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 beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3242); 

6. 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 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. 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 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
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8. 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); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 

5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN 

TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. 
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5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Mojokerto. 

6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Mojokerto. 

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari 

Pemerintah kepada seorang atau pelaku  usaha/kegiatan tertentu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya 

sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan 

pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA 

adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 

oleh pengguna anggaran. 

15. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/ kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. 
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16. Surat Pertanggung Jawaban selanjutnya disingkat SPJ adalah Surat 

Pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok ukur 

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur. 

18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 

dimana dan oleh siapa dilakukan. 

19. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

20. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah 

pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

merupakan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan 

terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi. 
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(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; 

c. Pembuatan peta potensi investasi; 

d. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu; 

e. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang 

terintegrasi; 

f. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; 

g. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; 

h. Merekomendasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; 

i. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; 

j. Pengukuran produktivitas; 

k. Pelayanan antar kerja; 

l. Merekomendasi Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS); 

m. Pengelolaan informasi pasar kerja; 

n. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna 

penempatan); 

o. Merekomendasi Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing 

(IMTA); 

p. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, dan kearsipan; 

q. Pelaksanaan SPP dan SOP; 

r. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan  

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja terdiri dari:  
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a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri dari:  

1. Sub Bagian Penyusunan Program; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian 

Penanaman Modal, terdiri dari: 

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan 

3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

d. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri dari : 

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan 

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari: 

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;  

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan 

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 

f. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari: 

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 

b. Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi; dan 

c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

g. Tim Teknis; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 

dipimpin oleh seorang Sekretaris  dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  

Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
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BAB IV 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, 

pelaporan kinerja dan pelayanan administratif dalam lingkungan dinas.  

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

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, 

kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;  

b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit 

organisasi di lingkungan Dinas;  

c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;  

d. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan 

dinas;  

e. Penyusunan Renstra dan Renja;  

f. Penyusunan RKA;  

g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;  

h. Penyusunan PK;  

i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas; 

j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan 

pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas; 

k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan 

kearsipan;  

l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;  

m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;  

n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;  

o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;  

p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;  

q. Pengelolaan anggaran belanja;  

r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;  
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s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;  

t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;  

u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;  

v. Pelaksanaan SPI;  

w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;  

x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;  

y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 

z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

Pasal 6 

(1) Sekretariat membawahi:   

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2)  Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris.  

 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas perencanaan, 

penyusunan program dan pelaporan kinerja.  

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

Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

b. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas; 

c. Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan 

anggaran Dinas; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, pemantauan, dan pengendalian 

proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen Renstra dan Renja; 

e. Penyusunan Renstra Dinas; 

f. Penyusunan Renja tahunan serta kegiatan operasional Dinas;  

g. Penyusunan PK, penilaian, dan pengukuran kinerja;  

h. Penyusunan dan Pelaksanaan SPP dan SOP; 
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i. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan terhadap pelaksanaan tugas, kinerja dan anggaran Dinas;  

j. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;  

k. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas; 

l. Pengoordinasian penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di 

lingkungan Dinas; 

m. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan 

pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;  

n. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka 

rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Dinas;  

o. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan dinas; 

p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

pokoknya. 

 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan 

administrasi keuangan. 

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

Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan RKA; 

b. Penyusunan dan Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

c. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

e. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan; 

f. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; 

g. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir 

tahun; 

h. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;  

i. Pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;  

j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Dinas;  

k. Pelaksanaan SPP dan SOP; 
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l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

pokoknya. 

 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pengelolaan 

administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, 

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta 

kearsipan, evaluasi dan pelaporan. 

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

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas;  

b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;  

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;  

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;  

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;  

f. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

g. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

h. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 

i. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

j. Pelaksanaan SPP dan SOP; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

pokoknya.  

 

Bagian Kedua 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian 

Penanaman Modal 
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Pasal 10 

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian 

Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang Perencanaan, 

Pengembangan Iklim, Promosi Penanaman Modal serta tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

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

Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Penanaman 

Modal menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal 

lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan 

usaha; 

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 

c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi 

penanaman modal; 

d. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

e. Pelaksanaan SPP dan SOP; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 11 

(1)  Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian 

Penanaman Modal, membawahi: 

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan 

c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian 

Penanaman Modal. 

 

Pasal 12 

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas 

dan fungsi sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan penanaman modal daerah; 
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b. Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi mengenai pemberian fasilitas/ 

insentif dan kemudahan penanaman modal; 

c. Melakukan evaluasi pelaksanaan pedoman fasilitas/insentif dan kemudahan 

Penanaman Modal; 

d. Menyusun peta potensi dan peluang usaha; 

e. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

f. Melaksanakan SPP dan SOP; 

g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 13 

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah 

b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah 

c. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

d. Melaksanakan SPP dan SOP; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 14 

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai 

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman 

modal; 

c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal; 

d. Menyusun dan menyediakan data Investasi Penanaman Modal; 

e. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

f. Melaksanakan SPP dan SOP; 
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g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan 

Pasal 15 

(2) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Pengaduan, 

Kebijakan. dan Pelaporan Layanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang 

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, perumusan, 

pengidentifikasian, pemverifikasian, penyelenggaraan kepemimpinan, 

pengoordinasian, pengevaluasian, pemonitoringan, perancangan, 

penyusunan, penindaklanjutan, pengdokumentasian, penanganan 

pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

b. Pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pemverifikasian, 

penganalisisan, pemfasilitasian, perancangan, pengidentifikasian, 

pengoordinasian, pengolahan, penyelenggaraan kepemimpinan, 

pengsimplifikasian, pengsinkronisasian, pengevaluasian, pemonitoringan 

penyusunan kebijakan, pengharmonisasian dan pemberian advokasi 

layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

c. Pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, pemverifikasian, 

penganalisisan, pengoordinasian, pengolahan, penyelenggaraan 

kepemimpinan, pemonitoringan, pengevaluasian, pengukuran terhadap 

mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SPP, dan Standar 

Pelayanan Minimal), pengolahan, pengoperasionalan, penginputan, 

pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan 

sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan 

administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, 

penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang 

efesien dan efektif; 

d. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

e. Pelaksanaan SPP dan SOP; 
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f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 

dan  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

Pasal 16 

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan membawahi: 

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan 

c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan. 

 

Pasal 17 

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan dan mengelola pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;  

b. Mengumpulkan dan menyiapkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

c. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

d. Mengkoordinasikan, memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, 

infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan; 

e. Memonitoring dan mengevaluasi dan menganalisa data penanganan pengaduan, 

informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan; 

f. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

g. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

h. Melaksanakan SPP dan SOP; 

i. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 
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j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

Pasal 18 

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan 

pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada 

masyarakat; 

b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait 

dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

c. Mengumpulkan, menganalisis dan mengkoordinasikan bahan kebijakan 

(peraturan perundang–undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan 

advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi bahan-bahan kebijakan dan 

harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan 

advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

e. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan 

dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan 

pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha; 

g. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta 

advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

h. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

i. Melaksanakan SPP dan SOP Mall Pelayanan Publik; 

j. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan  

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 19 

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 
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a. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SPP, dan 

Standar Pelayanan Minimal), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

b. Mengkaji, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengklasifikasikan data dan 

bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, 

standar layanan (SOP, SPP, dan Standar Pelayanan Minimal), dan Inovasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

c. 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 non 

perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya 

pelayanan perizinan dan non perizinan yang efesien dan efektif; 

d. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi: 

pengembangan, pengendalian data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan 

perizinan dan non perizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan 

dan non perizinan;  

e. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan dan Inovasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Membangun, menyediakan, mengembangan sarana dan prasarana infrastruktur 

jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta 

peningkatan layanan perizinan dan non perizinan; 

g. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

h. Melaksanakan SPP dan SOP; 

i. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan  

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Pasal 20 

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

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

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan 

fungsi: 
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a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan 

dan non perizinan; 

b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan 

usaha; 

c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan non 

perizinan; 

d. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

e. Melaksanakan SPP dan SOP; 

f. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan  

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 21 

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi: 

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;  

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan 

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

 

Pasal 22 

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 
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f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan non perizinan I; 

h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 

j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan I; 

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan I; 

l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I; 

m. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

n. Melaksanakan SPP dan SOP; 

o. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 23 

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan Non 

Perizinan II; 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan II; 

j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha; 

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non 

Perizinan II; 

l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan Non Perizinan II; 

m. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

n. Melaksanakan SPP dan SOP; 
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o. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 24 

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III, mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III; 

b. Merencanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

c. Mengolah penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan III;  

e. Memverifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III; 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

h. Memvalidasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

i. Membuat konsep penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

j. Menyusun laporan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;  

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan III;  

l. Menerbitkan dokumen layanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III ;  

m. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

n. Melaksanakan SPP dan SOP; 

o. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Tenaga Kerja 

Pasal 25 

(1) Bidang Tenaga Kerja, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan 

teknis, koordinasi, dan pembinaan Bidang Tenaga Kerja serta tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

a. Koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan pelatihan kerja dan 

produktifitas; 

b. Koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan penempatan, perluasan 

kesempatan kerja dan transmigrasi; 

c. Koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan hubungan industrial dan 

jaminan sosial tenaga kerja; 

d. Koordinasi dan pembinaan serta pengembangan Satuan Pemukiman 

Transmigrasi pada tahap kemandirian; 

e. Pelaksanaan DPA dan DPPA; 

f. Pelaksanaan SPP dan SOP; 

g. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan  

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 26 

(1) Bidang Tenaga Kerja, membawahi: 

a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas; 

b. Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi; dan 

c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang. 

 

Pasal 27 

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas, mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK); 

b. Memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan 

disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

c. Memimpin peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

d. Merekomendasi izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

e. Menyebarluaskan informasi produktifitas kepada perusahaan kecil; 
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f. Mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktifitas kepada perusahaan 

kecil; 

g. Menyiapkan data pengukuran produktifitas tingkat Kota; 

h. Melaksanakan pemantauan (surveilance) tingkat produktifitas. 

i. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

j. Melaksanakan SPP dan SOP; 

k. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan  

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 28 

Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi, mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluaskan informasi pasar kerja 

dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar 

kerja serta kepada masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan perantaran kerja dalam pelayanan antar kerja, serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

d. Memverifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

e. Mempromosikan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme 

bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

f. Mengkoordinasikan pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI); 

g. Mengkoordinasikan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenaga 

kerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri; 

h. Mengkoordinasikan pelayanan penandatangan perjanjian kerja; 

i. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

pra dan purna penempatan; 

j. Mengkoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI); 

k. Melakukan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna; 

l. Melakukan rekomendasi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing 

(IMTA);  

m. Melakukan penerbitan perpanjangan izin Bursa Kerja Khusus (BKK);  
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n. Merancang pembangunan transmigrasi serta pembinaan dan penyelenggaraan 

sistem informasi ketransmigrasian; 

o. Melaksanakan penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain dalam 

perpindahan dan penempatan tansmigrasi; 

p. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran; 

q. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi ketransmigrasian; 

r. Melaksanakan  Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian; 

s. Melaksanana pelayanan penampungan calon transmigran; 

t. Menyusun rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigran; 

u. Melaksanakan DPA dan DPPA; 

v. Melaksanakan SPP dan SOP; 

w. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 29 

Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas 

dan fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan, penyuluhan, monitoring, dan pembinaan pada sarana 

hubungan industrial dan kelembagaan hubungan industrial dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

ketenagakerjaan; 

b. Memberikan pelayanan, verifikasi dan pendaftaran Perjanjian Kerja, Peraturan 

Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; 

c. Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan diperusahaan; 

d. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama 

Bipartit diperusahaan; 

e. Melakukan fasilitasi terhadap proses mediasi, penyelesaian mogok kerja dan 

penutupan perusahaan; 

f. Melaksanakan DPA dan DPPA;  

g. Melaksanakan SPP dan SOP; 

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

dan  

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 30 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian 

masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, 

dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub sesuai dengan 

kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior. 

(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja 

yang ada. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan 

tugas Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dilaksanakan oleh Mediator Hubungan Industrial. 

(7) Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan proses Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial;  

b. Penyuluhan, layanan, pembinaan dan bimbingan untuk sarana hubungan 

industrial serta kelembagaan hubungan industrial dan Persyaratan Kerja; 

c. Pencegahan dan penanganan serta deteksi dini perselisihan hubungan 

industrial, mogok kerja dan unjuk rasa; 

d. Monitoring sarana hubungan industrial, kelembagaan hubungan industrial 

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengupahan dan 

jaminan sosial tenaga kerja; 

e. Memberikan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan dan memberikan 

layanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; 

f. Memberikan layanan konsultasi lainnya di bidang Hubungan Industrial;  

g. Melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak dan Indeks Harga Konsumen; 

h. Memantau pelaksanaan Perjanjian Bersama yang telah dicapai dalam 

Mediasi; 
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i. Memantau pelaksanaan upah minimum dan memfasilitasi penerapan sistem 

struktur dan skala rupiah; 

j. Mengkaji peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan 

pelaksanaannya; 

k. Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di Pengadilan Hubungan Industrial; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

BAB VI 

TIM TEKNIS 

Pasal 31 

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, adalah 

kelompok kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/kegiatan 

perijinan dan non perizinan yang mempunyai kewenangan memberikan 

rekomendasi perizinan dan non perizinan. 

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto 

Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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LAMPIRAN  

PERATURAN  WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 111 TAHUN 2020 

TENTANG  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  

KOTA MOJOKERTO 
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