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PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikar dengan ketentuan Pasal 6

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 10O Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi darl Kabupaten/Kota Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan kembali Peraturan

Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

T\-rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

/\(--\r.i,#.)
:iltet!
ll'-.-,r

GUBERNUR JAWA TIMUR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun
19s0);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor
52341;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaraa Negara Republik
lndonesia Nomor 5494):

2.

1.

3.

4. Undane-Undang



5.

6.

7.

- z-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubai

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679)i

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10O Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal

darl Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentul^an dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 63) sebagaiman telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Javra Timur Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2019 Seri C, Tambahan l,embaran Daerah ProvinsiJawa
Timur Nomor 921:

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.
3. Gubemur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa

Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Timur.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dar/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1 ) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur rnelalui
Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Sekretariat



a. Sekretariat,membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Anggaran;

dan
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Penanajnan Modal;

2. Seksi Deregulasi darl Pengembangan Penaraman

Modal; dan

3. Seksi Pemberoayaan Usaha Daerah Penanaman

Modal.

c. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:

1. Seksi Pengembangan Promosi Penaraman Modal;

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman

Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

membawahi:

1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman

Modal;

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanama-n Modal;

3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal.

e. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal, membawahi:

1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman

Modal;

2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman

Modal; dar
3, Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.

f. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan
Perekonomian, membawahi:

1. Seksi Pelayanan Perizinart Sektor Pembangunan;
dan

2. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian.
g. Bidang Pelayaran Peizinan Sektor Kesejahteraat

Rakyat dan Lingkungan Hidup, membawahi:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan

Rakyat; dan
2. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Lingkungan

Hidup.

h. Bidans
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h. Bidang Pengaduan, Peny-rluhan dan Pelaporan

I-ayanan, membawahi:

l. Seksi Pengaduai dan Penl'uluhan t'ayanaJl;

2. Seksi Pelaporan dan Informasi Layanan;

i. UPT; dan
j. KelomPok Jabatarr Fungsional'

Sekretariat dipimpin oleh Sekretads yang berada d1

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretalls.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidans.

(21

(3)

(1)

(21

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai

tugas membantu Gubemur dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu serta tugas pembantuan'

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

.. p"--r]".n kebijakan di bidang penanaman modal

dan pelayanan terPadu satu Pintu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal

dan Pelayanan terPadu satu Pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

penanaman modal dart pelayanan terpadu satu prntu;

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya'

Baeian
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

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

huruf a, mempunyai tllgas merencanakan'

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum' kepegawaian,

perlengkapan, penlrusunan prograln, keuangan'

hubungan masYarakat dan Protokol;
(2) Untuk melaksanakal tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsii

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan

perizinan;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan adminis lrasi keuargan;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan aset darr barang milik negara/daerah;

i pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan

masyarakat dan Protokol;
g. pelaksanaan koordinasi penJrusunan program,

anggaran dan Perundang-undangan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rnasalah hukum

(non F-rstisia) di bidang kePegawaian;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas

bidaltg;
j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan

tatalaksana; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

KeDala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimal<sud dalam

Pasal 3 ayat (t) huruf a angka 1, mempunyar tugas:

a. menyiapkan bahal pela-ksanaan penenmaan'

pendistribusian dan pengiriman surat-surat'

penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan

perpustakaan;

b. menYiaokan



b.

c.
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menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga

dan keprotokolan;
menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang

hubungan masya.rakau

menyiapkan bahan pen)rusunan perencanaan

kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi'

pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun'

peninjauan masa kerja. pemberian penghargaan'

kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai' Daftar

Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil

Negara, Gaji Berkala. kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, tzm

belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegau'ai'

menjrusun standar kompetensi Pegawai, tenaga teknis

dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan

administrasi aparatur siPil negara lainnya;

e, menyiapkan baltan pelaksanaan pen]'usunan

kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawalan'

serta pengamanan perlengkapan dan aset;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan inforrnasi dan

publikasi;
g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non

''ustisia) 
di bidang kepegawaian; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.
(2) Sub Bagian Pen)'usunan Program dan Anggaran

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf a

angka 2, mempunyar tugas:

a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan

menyiapkan bahan koordinasi penFrsunan program;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan

prograrn;

d. menyiapkan bahan penataan kelembagaar'

ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan

menyiapkan bahan perencanaan dan pen5msunan

anggaran serta kebijakan;

f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi

organisasi dan PelaPoran; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

d.

(3) Sub Baeian
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(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyar tugas:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan

keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi

pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian

rekomendasi hasil Pengawasan:
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan

akuntansi keuangan;

d, menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasran

dan penatausahaan keuangan;

e. menyiapkan bahan penl lsunan laPoran

pertanggungiawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian

aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas

barang-barang inventaris;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi

pemanfaatan daJI penghapusan serta penatausahaar')

bara-ng milik negara/ daeral; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Bidang perencanaan dan pengembangan iklim
penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan,

menlrusun, melaksanakan, serta mengoordinasi kebijakan

bidang perencalraan dan pengembangan iklim

penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang

penanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bidang perencanaan dan pengembangan iklim
penanarnan modal mempunyai fungsi:

a. Derumusan
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a. perumusan, pen5rusunan' pelaksanaan, dart

pengkoordinasian kebijat<an bidang perencanaan dan

pengembangan iklim penaiaman modal serta

kerjasama dalam negeri di bidang penanamar modal;

b. Pengkajian, pen1rusunan dan pengusulan

c.

e.

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup

daerah;

Pengembangan potensi dan peluang penanaman

modal lingkup daerah dengan memberdayakal badan

usaha mela-lui penanarnan modal, antara larn

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman

modal lingkuP daerah;

perumusan pengusulan bidang usaha yang

dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

KeDala Dinas.

Pasal 8

11) Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1'

memPunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan

pen]rusunan rencana umum' rencana strategs dan

rencana pengembangar penanamal modal lingkup

daerah berdasarkan sehor usaha dan wilayah;

b, menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan

koordinasi perencanaan penaraman modal dalam

rangka identifrkasi potensi dan peluang penanaman

modal daerah berdasaikan sektor dan bidalg usaha

yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;

c. menyiapkan bahan kajian dan pengusulan kebijakan

di bidang perencanaan penanaman modal;

d. rnenyiapkan bahan peny"usunan analisis hasil kajian

potensi dan peluang penanaman modal daerah;

e. menyiapkan data publikasi potensi dan peluang

daerah;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan perencanaan penanaman

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang

Kepala Bidang.

modal; dan

diberikan oleh

(2) Seksi
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(2) Seksi Deregulasi dan Pengembangan Penaraman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b

angka 2, mempunYai tugas:

a. melakukan pengumpulan data, alalisis dan

penlrusunan deregulasi/ kebijakan penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan

wilayah;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanaman

modal daerah;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis

pengembangan potensi dan peluang penanaman

modal yang mencakup wilayah, kawasan dan skema

pembiayaan;

d. menyiapkan bahan perumusan' pengkajian'

pengusulan dan pelaksanaan kebijalan di bidang

pengembangan iklim penanaman modal;

e, menyiapkan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan bidang usaha yarlg tertutup dan bidang

usaha yang terbuka dengan persyaratan;

i menyiapkan bahan analisis terkait pengembangan

potensi dan peluang penanaman modal;

g. menyiapkan bahan perumusan usulan bidang usaha

yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan

persyaralan;

h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan darl pengembangan

iklim penanaman modal; dan

i. melaksanakar tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.
(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

angka 3, memPunyar tugas:

a. melakukan pengumpulan data dan aralisis potensi

kedasama antar pemeiintah, pelaku usaha kecil,

menengah, besar dan koPerasi;

b. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil,

menengah, besar dan koperasi; dan

c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis

pemberdayaan usaha daerah penanaman modal;

d. menyiapkan bahan pela-ksanaan fasilitasi kerjasama

antar pemerintah dan dunia usaha;

e. menviaPkan



e.

f.
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menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian

permasalahan kerjasama dunia usaha;

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring , evaluasi

dan pelaporan kerjasama dunia usaha; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang.

(1)

(21

Bagian KeemPat

Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyar

tugas merencanakaJr, mengembangkan dan melakukan

market survei dan maJket inteligent, melaksanakan

promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi

penanarnan modal dan penyelenggaraan kerjasama luar

negeri.

Untuk melaksanaka! tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyal

fungsi:
a. perumusar kebijakan teknis kerjasama luar negerl

dan promosi penanaman modal di bidang ekonomi

dan pembangunan;

b. perencanaan kerjasama luar negeri dan promosr

penanaman modal di datam dan luar negeri;

c. pelaksanaan market survei dan market intelligent di

e.

dalam dan luar negert;

pelaksanaan kedasama luar negeri di bidang ekonomi

dan pembangunan;

pen]'usunan dan pelaksanaan pengembangan

strategi kerjasama luar negeri dar promosi

Denanaman modal;

f. pengoordinasian kebijakan kerjasama luar negerl

dan promosi Penanamal modal;

g. fasilitasi pelaksanaan kerjasama luar negerl dan

promosi penanaman rnodal dalam dan/atau luar

negeri;

h. pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi

dan pembangunan;

d.

i. pelaksanaan
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J.

l.

m.

o.

pelaksanaan promosi

dan/atau luar negen;

pelaksanaan Publikasi

pen.marnan modal di dalam

dan distribusi bahan-bahan

promosr;

k. pelaksanaan fasilitasi penerimaan misi/kunjungan

calon penanam modal dari dalam dan/atau luar

negeri;

l. pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal di dalam

negen;
penlrusunan pengembangan kedasama luar negeri

dan promosi penanaman modal;

pelaksanaal monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang promosi Penaiaman modal dan kerjasama luar

negeri di bidang ekonomi dan pembangunan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Pasal 10

(l) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

angka 1, memPunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan

penlrusunan kebijakan / strategi promosi penanaman

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan

wilayah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan

penelitian terhadap kelemahan dan keunggulan dan

faktor kompetitif daerah pesaing yang mempengaruhr

penaranaman modal;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis hasil kajian

potensi dan peluang dalam rangka pengembangan

promosi Penalaman modal daerah;

d. menyiapkan bahan market survei dan market

intelligent di dalam dan luar negen;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan

pengembangan strategi Promosi;

I menyiapkan bahan penlmsunan kebijakan dan

pengembangan Promosi;

n.

g. menviapkan
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g. menyiaPkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dal pelaporan pengembangan promosi penanaman

modal; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

(2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) buruf c

angka 2, mempunyai tugas;

a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan promosi

penanaman modal di dalam dan luar negen;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis pelaksanaan

promosi penanaman modal;

c. menyiapkal bahan fasilitasi promosi penanaman

modal di dalam dan luar negen;

d. melal<sanakan promosi penaraman modal di dalam

dan luar negeri;

e. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan penerimaan

misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan

modal dari dalam dan/atau luar negen;

f. menyiapkan bahan fasilitasi peminatan penanarn

modal di dalam negeri;

g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosl

penanaman modal;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi

da.rr Pelaporan pelaksanaan promosr penanaman

modal; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.
(3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

angka 3, memPunyar tugas:

a. menyiapkan bahal/sarana dan prasarana promosr

penanaman modal;

b. menyiapkan bahan publikasi dan distribusi bahan-

bahan promosi Penanaman modal;

c. menfapkan bahan promosi dari hasil kajian potensi

dan peluang penanamalr modal yarrg siap

dipromosikan kepada penanam modal;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

kerjasama dengan lembaga di lua-r negeri di bidang

nenanaman modal;

e. menviapkal



f.

h.

l.
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menyiapkan bahan analisis data kerjasama dengan

lembaga di luar negeri di bidang penanaman modali

menyiapkan bahan koordinasi sarana, prasarana

promosi penanaman modal dan kerjasama dengan

lembaga di luar negeri di bidang penanaman modal:

menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan

lembaga di luar negeri di bidang penanaman modal;

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasr

dan pelaporan kerjasama dengan lembaga di luar

negeri di bidang penanaman modal; dan

melaksana-kan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

(1)

(21

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal I I

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d'

mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,

pembinaan dan pengawasal pelaksanaan penanaman

modal.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemantaua! realisasi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian

permasalalal penanaman moda-l:

c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan darl kewajiban

perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

d. pelalsanaan bimbingan dan penl'uluhan kepada

penanam modall

e, pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yalg
menggunakan fasilitas penanaman modal:

f. penyusunan rumusan usulan penetapan

pembatalan/pencabutan Nomor Induk Berusaha/izin

usaha/izin industri:

q. petaKsanaan
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengendalian pelaksanaan penanaman modal; darl

h. melaksanakan tugas-tugas lain yarlg diberikan oleh

Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 1, mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman

modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal

melalui l,aporan Kegiatan Penanama! Modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

c. menyiapkan bahal pelaksanaan inventarisasi dan

evaluasi data realisasi pelaksanazrn penanam.rn

modal dalam laporan kegiatan penanaman modal;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis laporal
kegiatan penanaman modal dari hasil kunjungan
lapangan;

e. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
I meniapkan bahan realisasi pelaksanaan

penanaman modal secara periodik;

g. menyiapkan bahar inventarisasi dan identifikasi
terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab

penanaman modal;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan rekapitulasi data
realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam
l,aporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penanaman modal; dan

j. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kcpala Bidang.
(2) Seksi Pembinaal Pelaksanaan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 2, mempunyai tugas:

a. melakukart pembinaal pelaksanaan penanaman

modal berdasarkan sektor usaha dan wilavah:

b. melakukan
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b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan

penananan modal lingkuP daerah;

c. menyiapkan bahan pembinaan atas pelaksanaan

penanaman modal;

d. menyiapkan ba-han fasilitasi penyelesaian

permasalahan Penanaman modal;

e. menyiapkan bahan bimbingan darl pen)'uluhan

kepada penanam modal;

I menyiapkan bahal koordinasi pembinaan

pelaksanaan Penanaman modali

g. menyiapkan bahan rumusan usulan atas penetaparl

pembatalan/pencabutan Nomor Induk Berusaha/ izin

usaha/ izin industri;
h.menyiapkan bahan pelaksanaan inventarrsasl

permasalahan perusahaal atas pelaksanaan proses

produksi tidak sesuai dengan izin;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan pembinaan pelaksanaan penalaman

modal; dan
j. melaksanakal tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3 ayat (1) huruf d
angka 3, mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasal atas kepatuhan perusahaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan

sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan

perundang-undangan;

c. melaksanakan pendampingan pengawasan terhadap

perusahaan yang menggunakan fasilitas barang

modal, bahan baku dan bahan penolong;

d, menyiapkan bahan pengawasan terhadap perusahaan

berdasarkan izin yang dimiliki;
e. menyiapkan bahan laporan terkait pengawasan

penanaman moda.l;

f. menyiapkan bahan koordinasi pengawasarl

pelaksanaan penanaman modal;

g. melaksanakan pendampingan pengawasan terhadap
pemindahan aset kepada grup perusahaan berupa
mesin yang mendapatkan fasilitas barang modal;

h. menyiapkan
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menyiapkan bahan pelatsanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan pengawasai pelaksanaan penararnai

modal; dart

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal

Pasal 13

(f) Bidang Pengolahan Data dan Sistem lnformasi

Penanama.rl Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengolahar analisis data di bidang

penanaman modal serta membangun dan

mengembangkan infrastruktur sistem informasi

pe nanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidarg Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Penalaman Moda-I, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan verifikasi/validasi dan Pengolahan data

penanaman modal.

b. pelaksanaan analisa dan evaluasi data penanaman

modal.

c. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan

infrastruktur sistem informasi penanaman modal;

d. pengoordinasian kegiatan pengolahan data, analisa

dan evaluasi serta sistem informasi pen€marnan

modal;

e. penjrusunan laporan hasil analisa dan evaluasi kinerja

dan perkembangan penanaman modal; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Pasa.l 14

(1) Seksi Verilikasi dan Pengolahal Data Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

angka 1, mempunyai tugas:

h.

a. melakukan
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a. melakukan verifrkasi/vatidasi terhadap data

penanaman nodal;
b. melakukan pengolahan data dan pelaporan terhadap

data penanaman modal;

c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi

data dengan instansi dan lembaga terkait; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidaag.
(2) Seksi Analisa dan Eva-luasi Data Penanaman Moda-l

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

angka 2, memPunyai tugas:

a. melakukan analisa perkembangan data peiizinan dan

nonperizinan Penanaman modal;

b. melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan

penanaman modal;

c. melakukan analisa dan evaluasi terhadap data kinerja

dan perkembangan penanaman modal di Jawa Timur;

d, menyiapkan bahan laporan kinerja penanaman modal

secara berkala: dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

13) Seksi Sistem lnformasi Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3,

mempunyai tugas:

a. melakukan pembangunan dan pengembangan

infrastruktur sistem inforuasi penanaman modal'

b. melakukan monitoring serta pemeliharaan

infrastruktur sistem informasi penanaman modal;

c. melakukan evaluasi, analisa serta pelaporan aktifitas

darl kinerja infrastruktur sistem informasi penanaman

modal;

d. melakukan koordinasi dan menlrusun rencana

pengembangan slrstem informasi penarlaman modal;

dan

e. melalsanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

Basian Ketujuh
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Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan

Perekonomian

Pasal 15

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan

Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan

pcnyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinal di

sektor Pembangunan yang meliputi sektor pekedaan

umum, perumahan rakyat dan cipta karya' pendidikan,

pekerjaan umum bina marga, energi sumber daya mineral

bidang ketenagalistrikan aerta sektor Perekonomian yalg

meliputi sektor perhubungan, kelautan dan perikanan'

perindustrian da.rr perdagangan, peternakan, pertanian

dan ketahanan pangan, koperasi dan usaha keci.l

menengah.

Unhrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pelayanaa Perizinan Sektor Pembartgunart

dan Perekonomian, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan

nonperizinan di seldor pembangunan dan

perekonomian;

b. penlrusunan program kegiatan pelayanan perizinan

dan nonperizinan di sektor pembangunan dan

perekonomian;

c, pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dalt

nonperizinan di sektor pembangunan dan

perekonomian;

d. pengolahan, verifrkasi, identifikasi, validasi,

administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan

nonperizinan di sektor pembangunan dan

perekonomian;

e. pemantauan, evaluasi dan Pelaporan pelayanan

perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan

dan perekonomian; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas tain yang diberikal Kepala

Dinas.

(21

Pasal 16
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Pasal 16

(1) Seksi PelaJ'anan Perizinan

sebagaimana dimaksud dalam

angka 1, mempunyai tugas:

Sektor Pembangunan

Pasal 3 ayat (1) huruf f

Perekonomla.n

ayat (1) huruf f

teknis
sektor

pen''usunan program kegiatan

dan nonPerizinan di sektor

teknis
sektor

pembangunan;

b. menyiapkan bahan penl'usunan Progran kegiatan

pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor

pembangunan;

c. menyiapkan bahal pelaksanaan koordinasi pelayanan

perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan;

d. menyiapkan bahan pengolahart, verifikasi' identifikasi'

validasi, administrasi pelayanan' dan penerbitan

perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunani

e. menyiapkan bahan pemantauall' cvaluasi dan

pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan di

a. menyiapkan bahan perumusan kebUakan

pelayanan perizinan dan nonperizinan di

sektor Pembangunan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain

Bidang.

yang diberikan Kepala

(21 Seksi Pelayanan Perizinan Sektor

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3

angka 2, memPunYai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pelayanan perizinan dan nonperizinan di

perekonomian;

b. menfaPkan bahan

PelaYanan PerrzrrLaJl

c.

d.

e.

f.

perekonomian;
menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan

perizinan dan nonperizinan di sektor perekonomian:

menyiapkan bahan pengolahan, verihkasi' identifikasi'

validasi, administrasi pelayanan' dan penerbitan

perizinan dan nonperizinan di sektor perekonomlan;

meniapkan bahan pemantauar' evaluasi dan

pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan di

sektor Perekonomian; dan

mela.hsanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang.

Bagian KedelaPan
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Bagian KedelaPan

Bidang Pelayanan Peitztnat Sektor Kesejahteraan Rakyat dan

Lingkungan HiduP

Pasal 17

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat

dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di

sektor kesejahteraan rakyat yang meliputi sektor

kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, sosial,

ketenagakerjaan, serta sektor lingkungan hidup yang

melipuli sektor lingkungan, kehutanan, sumber da,va air,

perkebunan energi sumber daya mineral bidang

pertambangan dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Kesejaiteraan

Rakyat dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan

nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan

lingkungan hidup;
b. penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan

dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan
lingkungan hidup;

c. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan
nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan

lingkungan hidup;
d. pengolahan, verifrkasi, identifrkasi, validasi,

administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan

nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan
lingkungan hidup;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan
peri na]]. dan nonperizinan di sektor kesejalteraan
rakyat dan lingkungan hidup; darr

f, pelaksanaan tugas-tugas lain yalg diberikan Kepala
Dinas.

(21

Pasal 18



Pasal 18

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Selitor Kesejahteraan Rakyat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g

angka l, mempunyar tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pelayanan perizinal dan nonperizinan di sektor

kesejahteraan rakyat;

b. menyiapkan bahan penl'usunan program kegiatan

pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor

kesejahteraan rakyat;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan

perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan

rakyat;
d. menyiapkar bahan pengolahan, verilikasi, identifikasi,

validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan

perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan

rakyat;
e. menlapkan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan di

sektor kesej a-hteraan rakyat; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang.
(2) Seksi Pelayanan Perizinan Sekor Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g

angka 2, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pelayalan perizinan dan nonperizinan di sektor

lingkungan hidup;

b. menyiapkan bahar penyrrsunan program kegiatan

pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor

lingkungan hidup;

c. menyiapkan bahan pelal<sanaan koordinasi pelayanan

perizinan dan nonperizinan di sektor lingkungan

hiduP;
d. menyiapkan bahan pengolahan, verifikasi, identiftkasi,

validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan

perizinan dan nonperizinan di sektor lingkungan

hiduDl

e. menviaokan
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e. menyiapkan bahal pemantauan, evaluasi dar

peLaporan peLayanan peizinan dan nonperizinan di

sektor lingkungan hidup; darl

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang.

Bagian Kesernbilan

Bidang Pengaduar, Penlrrluhan dan Pelaporan Layanan

Pasal 19

(1) Bidang Pengaduar, Pen5mluhan dan Pelaporan Layanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h,

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijalan teknis, koordinasi dan

menindaklanjuti pengaduan, penyuluhan dan pelaporan

Pelayanal TerPadu Satu Pintu.
(2) Untuk mela-ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pengaduan, Penlruluhan dan Pelaporan

Layanan, mempunyai fungsi:

a. pemmusan kebijakan teknis pengaduan, penyuluhan

dan pelaporan laYanal;

b, pen]'usunan program kegiatan pengaduan'

penyluhan dan PelaPoran laYanan;

c. pelaksanaan koordinasi pengaduan, penl rluhan dan

pelaporan layalan;
d. pelaksanaan penanganan pengaduan,

pendokumentasian, daJl pengelolaan informasi

pelayaran perizinan dan nonperizinan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporai bidang

pengaduan, penyrluhan dan pelaporan layanan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas.

Pasal 20

(U Seksi Pengaduan dan Pen5mluhan l,ayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka l,
mempunyar tugas:

a. menEapKan
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a. menyiapkan bahal perumusan kebijakan teknis

pengaduan, advokasi dan pen]'uluhan layanan

perizinan dan nonperizinan;

b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan

pengaduan, advokasi dan penlmluhan layanan

perizinan dan nonPetlzinani

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi

pengaduan, advokasi dan penyrluhan layanan

perizinan dan nonPerizinan;

d. melaksanakan pengadministrasian pengaduan,

advokasi penyuluhan, dan konsultasi layanan dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;
e. mengidentiflkasi teknis, analisis data, dan perumusan

masalah penangaJran pengaduan, advokasi

penyuluhan, dan konsultasi layanan secaja teknis dan

operasional penyelengga!'aan pelayanan perizinal dan

nonperzrnan;
f. melaksanakan penanganan pengaduart

tindaklanjut pengaduan, advokasi penlr-rluhan

dan

dan

konsultasi layanan dalam Penyelenggaraan perzrnan

dan nonperizinan;
g. mendokumentasikan dan mengarsipkan penaiganan

pengaduan, penyrluhan, advokasi dan konsultasi

Iayanan dalam penl/elenggaraan pelayanan perizlnan

dal nonperizinan,

h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pengaduan, advokasi dan pen,'r-rluhan

layanan perizinar dan nonperizinan; dal
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang

(2) Seksi Pelaporan dan Informasi Layanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2,

mempunyar tugas:

a. menyiapkan bahan prumusan kebijakan teknis

pelaporan dan informasi layanan perizinan dan

nonper1zrnan;

b, menliapkan bahan peny.rsunan program kegiatan

pelaporan dan informasi layanan perizinan dan

nonoerizinan:

c. menviapkan



c.

d.

e.

f.

h.

l.
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menyiapkan bahan pela1<sanaan koordinasi pelaporan

dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;

melaksanakan pengadministrasian pelaporan dan

informasi layanan perizinan dan nonperizinan;

mengidentiJikasi teknis serta analisis data pelaporan

dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;

melaksanal<an pelaporan dal informasi layalan
perizinan dan nonperizinan;

mengarsipkan pelaporan dan informasi layanan

perizinan da.rr nonperizinan;

Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan seksi pelaporan dan informasi l,ayanan

perizinan dan nonperizinan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang

BAB IV
UPT

Pasal 21

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas
dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf k, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1)

Pasal22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang

tenaga fungsional senior.
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undansan.

(21

(3)

BAB VI
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(1)

BAB \'1

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain

diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi

bawahannya masing-masing dan bila te4adi
penyimpangan agar mengambil langka!-langkah
yang diperlukan.
Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggungawab memimpin

dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagr

pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada

atasannya masing-rnasing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waldu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk pen]'rtsunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikai petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisaai lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

l2l

(3)

(4)

BAB VII
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BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 24

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang

memenuhi syarat atas usul Sekrctaris Daerah

Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan

jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib

memenuhi persyaratan komPetensl:

a. teknis;
b. manajerial; dan

c. sosial kultural.
Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang

menduduki jabatan Perangkat Daerah harus

memenuhi kompetensipemerintahan
Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

{3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi

pendidikan, pelatihar teknis fungsional dan

pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan

dengan sertifikasi.

Kompetensi marqjerial sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,

pelatihan strukural atau manajemen dan

pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosiel kultural sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalamar kerja

berkaitan dengan masyarakat majemuk daiam hal

agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan

kebanssaan,

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

{8) Kompetensi
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(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan

BAB VIN

KETENTUAN PENUTUP

Pasal25

Bagan Strulifirr Organisasi Dinas sebagaimana dimalsud

dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

b.

Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan F\.rngsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanal Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2018

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasai 27

Peraturan Gubemur ini mulai dilaksanakan pada saat

difakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28
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Pasal 28

Peraturan Gubemur ini mulai bcrlaku pada tanggal

diundangken.
ACar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

pencmpatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Jawa Tirnur'

Ditrtapkan di Surabaya

pada tanggd 9 Agustus 2019
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Diundangksndi SurabaYa

Pada tanggal 9 Agustw 2019

A.N. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH PROVINSI JATTA flMUR TAHUN 2OI9

NOMOR 45 SERI E.

I
NrP. 19640917 199203 I 005



T,AMPIRAN

PERATURAN GUBDRNUR JAWA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2OI9

TENTANG KEDUDUXAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUCAS

DAN F'UNGSI SERTA TATA KERJADINAS ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

BACAN STRUKTUR ORCANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TIMUR

PENOOI,iHAN DATA DAI{
SISTEM INFORMASI
PENAIIAMAN MODAL

A TIMUR

WANSI.


