
 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPMPTSP KABUPATEN LOMBOK BARAT 

Sekretariat 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi  pengelolaan umum kepegawaian, 

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta 

pengkoordinasian tugas-tugas Bidang. 

Untuk  menyelenggarakan tugas  tersebut, Sekretaris   mempunyai fungsi :  

a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ; 

b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian ; 

c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian ; 

d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ; 

e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, 

pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;  

g. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan 

h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat. 

(1)   Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

(2)  Sub  Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin  oleh  seorang kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. 

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas  melaksanakan dan mempersiapkan 

penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan 

bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan 

di lingkungan Dinas. 

  



(2) Untuk menyelenggarakan tugas  Sub Bagian Program memiliki fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian 

program; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

anggaran di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 

pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian 

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi 

anggaran; 

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan 

statistik di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

subbagian program; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas  melaksanakan penyusunan 

anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan  rutin,  urusan 

pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan 

anggaran belanja dinas serta  pembinaan administrasi keuangan 

pembangunan di lingkungan Dinas.  

(4) Untuk menyelenggarakan tugas  Sub bagian Keuangan memiliki fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian 

Keuangan; 

b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan; 

c. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara 

bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; 

d. pelaksanaan urusan gaji pegawai; 

e. pelaksanaan administrasi keuangan; 

f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan 

dokumen keuangan; 

g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; 



h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan 

hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan 

ganti rugi; 

i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 

j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi 

barang; 

k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

Subbagian Keuangan; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan tugasnya. 

(5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  melakukan 

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan 

administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(6) Untuk menyelenggarakan tugas  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

memiliki fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 

pegawai; 

c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, 

kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;  

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 

evaluasi kinerja pegawai; 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; 

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan 

protokol; 

h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan tugasnya. 

Bidang Penanaman Modal 

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

di bidang penanaman modal. 

  



Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penanaman modal mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang penanaman modal daerah; 

b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah; 

c. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi; 

d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan penanaman 

modal; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang penanaman 

modal. 

 

(1)   Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; 

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan 

c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal.  

(2) Seksi,  dipimpin  oleh  seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. 

Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perencanaan dan promosi. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi perencanaan dan promosi Penanaman 

Modal mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan dan promosi penanaman modal daerah; 

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan 

promosi penanaman modal daerah; 

c. Penetapan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang 

perencanaan dan promosi penanaman modal daerah; 

d. Pembuatan peta potensi dan skala prioritas penanaman modal daerah; 

e. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang penanaman modal; 

f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas; dan 

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Modal mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. 

  



Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman 

Modal mempunyai fungsi : 

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah; 

b. perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalaian 

pelaksanaan penanaman modal; 

c. penetapan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah; 

d. pemantauan, pembinaaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal daerah; 

e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

 

Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal Modal mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal 

mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan fasilitasi penanaman modal daerah; 

b. pengusulan kebijakan dibidang kerjasama dan fasilitasi penanaman 

modal daerah. 

c. penetapan standar dan dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang 

kerjasama dan fasilitasi penanaman modal daerah; 

d. perumusan dan penetapan pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan 

berinvestasi di bidang penanaman modal daerah; 

e. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian 

bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan 

yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan 

penanaman modal; 

f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan 

unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan 

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Bidang Infomasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan 

Bidang Infomasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan instansi maupun swasta dalam 

hal pengaduan, menindak lanjuti dan melaksanakan proses sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  



Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan 

Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang informasi, pengaduan, advokasi 

dan pelaporan; 

b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi, advokasi, pengaduan 

dan pelaporan; 

c. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, 

pengaduan, advokasi dan pelaporan; 

d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan informasi, 

pengaduan, advokasi dan pelaporan; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang informasi, 

pengaduan, Advokasi dan Pelaporan. 

 

(1) Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan terdiri dari : 

a. Seksi Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan; 

b. Seksi Data dan Informasi; dan 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

(2) Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Informasi, 

Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan.  

Seksi Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan dalam 

memberikan informasi Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen 

pengaduan, advokasi dan pelaporan; 

b. identifikasi jenis pengaduan, advokasi dan pelaporan; 

c. pengelolaan data pengaduan, advokasi dan pelaporan;  

d. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap jenis-jenis pengaduan, advokasi dan pelaporan; 

e. pelayanan proses penerbitan dokumen pengaduan, advokasi dan 

pelaporan; 

f. penelitian lapangan dan teknis pengaduan, advokasi dan pelaporan 

dengan tim teknis;  

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pengaduan, advokasi dan 

pelaporan; 



h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan dalam pengelolaan 

data dan informasi. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Data dan Informasi mempunyai 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis sistem pengelolaan data dan informasi; 

b. penyusunan mekanisme dan prosedur pengelolaan data dan pelayanan 

informasi; 

c. pelaksanaan pelayanan  informasi; 

d. identifikasi, penyiapan, pengolahan dan pengelolaan data perizinan;  

e. pelaksanan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan dalam melaksanaan 

monitoring dan evaluasi. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi monitoring dan Evaluasi mempunyai 

fungsi: 

a. pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian 

perizinan; 

b. penyusunan instrument untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan perizinan; 

c. pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan; 

d. pelaksanaan identifikasi permasalahan/hambatan dan keluhan dalam 

pelayanan perizinan; 

e. penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan 

f. pengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang menjadi hambatan 

dalam pelayanan perizinan; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

  



 

Bidang Perizinan Non Usaha 

Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas di Bidang Perizinan Non Usaha. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program kerja di bidang Perizinan Non Usaha  

b. Penyusunan petunjuk teknis Bidang Perizinan Non Usaha 

c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Perizinan Non Usaha  

d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan Perizinan Non Usaha  

e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perizinan Non 

Usaha 

 

(1) Bidang Perizinan Non Usaha terdiri dari : 

a. Seksi Perizinan Non Usaha; 

b. Seksi Perizinan Prinsip. 

c. Seksi Pengendalian Lahan dan Tata Ruang 

(2) Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perizinan Non 

Usaha.  

Seksi Perizinan Non Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perizinan Non Usaha dalam melaksanakan pelayanan  Perizinan Non 

Usaha. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Perizinan Non Usaha mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen 

perizinan non usaha; 

b. pengidentifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha; 

c. pengelolaan data perizinan non usaha;  

d. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha; 

e. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha; 

f. penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;  

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan non 

usaha; 



h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ;dan 

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Seksi Perizinan Prinsip mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perizinan Non Usaha dalam melaksanakan pelayanan perizinan prinsip. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Perizinan Prinsip mempunyai fungsi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen 

perizinan prinsip; 

b. pengidentifikasi jenis pelayanan perizinan prinsip; 

c. pengelolaan data perizinan prinsip;  

d. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan prinsip; 

e. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan prinsip; 

f. penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan prinsip;  

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan 

prinsip; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Seksi Pengendalian Lahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Perizinan Non Usaha dalam melakanakan pengendalian 

lahan dan tata ruang. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Lahan dan Tata Ruang 

mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis sistem pengendalian lahan dan tata ruang; 

b. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap pengendalian lahan dan tata ruang; 

c. pengidentifikasi kesesuaian pemanfaatan lahan dan tata ruang dalam 

pemberian izin; 

d. pengelolaan data pengendalian lahan dan tata ruang;  

e. penelitian lapangan dan teknis bidang pengendalian lahan dan tata 

ruang;  

f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pemanfaatan lahan dan 

tata ruang; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 



Bidang Perizinan Usaha 

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

Bidang Perizinan Usaha. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang perizinan usaha 

b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan usaha 

c. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan usaha  

d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan 

usaha  

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas ; dan 

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perizinan 

Usaha 
 

(1) Bidang Perizinan Usaha terdiri dari : 

a. Seksi Perizinan Usaha Pariwisata; 

b. Seksi Perizinan Usaha Perdagangan dan Industri; dan 

c. Seksi Perizinan Usaha Tertentu. 

(2) Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perizinan Usaha.  

Seksi Perizinan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Perizinan Usaha dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha 

Pariwisata. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Perizinan Usaha Pariwisata 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen 

perizinan usaha Pariwisata; 

b. Identifikasi jenis pelayanan perizinan usaha Pariwisata; 

c. pengelolaan data perizinan usaha Pariwisata;  

d. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha pariwisata; 

e. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha pariwisata; 

f. penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha pariwisata 

dengan tim teknis;  

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan 

usaha pariwisata; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 



Seksi Perizinan Usaha Perdagangan dan Industri mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Perizinan Usaha dalam melaksanakan pelayanan 

perizinan usaha perdagangan dan industri. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Perizinan Usaha Perdagangan dan 

Individu mempunyai fungsi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen 

perizinan usaha perdagangan dan industri; 

b. identifikasi jenis pelayanan perizinan usaha perdagangan dan industri; 

c. pengelolaan data perizinan usaha perdagangan dan industri;  

d. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha perdagangan dan 

industri; 

e. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha perdagangan 

dan industri; 

f. penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha perdagangan 

dan industri dengan tim teknis;  

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan 

usaha perdagangan dan industri; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 

Seksi Perizinan Usaha Tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perizinan Usaha dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha tertentu. 

Untuk meyelenggarakan tugas, Seksi Perizinan Usaha Tertentu mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen 

perizinan usaha tertentu; 

b. identifikasi jenis pelayanan perizinan usaha tertentu; 

c. pengelolaan data perizinan usaha tertentu;  

d. penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan 

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha tertentu; 

e. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha tertentu; 

f. penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha tertentu dengan 

tim teknis;  

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan 

usaha tertentu; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi. 
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