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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 

merupakan salah satu Satker yang ada di Kabupaten Pelalawan. Lahirnya instansi 

ini merupakan kebangkitan Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan 

kesejahteraan daerahnya yang memberikan kebebasan masyarakatnya untuk dapat 

berwirausaha dan bersaing secara positif guna menumbuh kembangkan 

perekonomian rakyat yang berdasarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku 

Pada Tahun 2008 Berdasarkan PERDA Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi Tata Kerja. Berdiri Lembaga Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dengan jumlah 

pelimpahan wewenang sebanyak 15 Perizinan, pada tahun 2011 bertambah 

menjadi 19 Perizinan. 

Pada Tahun 2012 Berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Susunan Organisasi  Tata Kerja, untuk pengutan  kelembagaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimerger Kantor Pelayanan Terpadu (KPPT) dengan 

Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dengan nama Badan Penanaman 

Modal  dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pelalawan. 

Jumlah pelimpahan wewenang sebanyak 50 Perizinan dan Non Perizinan , pada 

tahun 2015 bertambah menjadi 108 Perizinan dan Non Perizinan. Dan pada tahun 



50 
 

2017 Badan Penanaman Modal  dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPMP2T) Kabupaten Pelalawan berubah menjadi Dinas, yaitu Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan jumlah 

pelimpahan wewenang 108 Perizinan dan Non Perizinan. 

4.2 Letak Geografis 

Secara geografis, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP)  terletak di Kabupaten Pelalawan tepatnya di kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau 

Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Bujur Timur sampai 103,28' 

Bujur Timur dengan wilayah seluas 13.924,94 km².  

Kabupaten Pelalawan berbatasan  dengan daerah berikut : 

a. Barat : - Kota Pekanbaru 

- Kabupaten Kampar 

b. Timur : - Kabupaten Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) 

c. Utara : - Kabupaten Siak 

d. Selatan : - Kabupaten Indragiri Hilir 

- Kabupaten indragiri Hulu 

4.3  Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP)  
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a. Visi 

“Menjadi Fasilitator dan Motivator yang Profesional Dalam Rangka 

Meningkatkan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Prima Menuju 

Masyarakat Maju dan Sejahtera 2030” 

b. Misi 

1. Mewujudkan pelayanan prima untuk internal organisasi 

2. Mewujudkan pembangunan program dan kajian yang komprehensi 

mengenai penanaman modal 

3. Mewujudkan pelayanan yang prima dibidang perijinan non perijinan 

bagi para calon investor yang ingin menambah modalnya di Kabupaten 

Pelalawan. 

4.4 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  

  



52 
 

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan promosi penanaman 

modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu  serta pelayanan dan penandatanganan izin 

dan non izin serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya. 

A. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Bidang perencanaan dan pengembangan iklim mempunyai tugas 

melaksanakan  kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim 

penanaman modal menyelenggarakan fungsi : 

a. Melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengusulan 

kebijakan penanaman modal di bidang perencanaan penanaman modal. 

b. Penetapan norma, standard dan prosedur pelaksanaan kegiatan di 

bidang perencanaan penanaman modal. 

c. Perumusan, pelaksanaan, pengusulan kebijakan pengembangan iklim 

penanaman modal. 

d. Perumusan kebijakan, pembinaan dan  penyuluhan, pelaksanaan 

kemitraan dan pelayanan usaha antara pengusaha kecil, menengah, dan 

pengusaha besar. 

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal 

Melaksanakan tugas: 
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a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha. 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan wilayah. 

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal,   

Melaksanakan tugas: 

a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi 

/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor 

usaha. 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/ 

kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah. 

3. Seksi Pemberdayaan Usaha,   

Melaksanakan tugas: 

a. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, 

kecil, menengah, besardan koperasi. 

b. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi. 

B. Bidang  Promosi   Penanaman Modal 

Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiridari: 
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1. Bidang  Promosi  Penanaman Modal 

Bidang Promosi Penanaman Modal, melaksanakan fungsi: 

a. Koordinasi perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

promosi penanaman modal. 

b. Pengkajian, pemantauan dan pengusulan kebijakan dan potensi 

penanaman modal ke luar Daerah/ Negara target promosi seta 

perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal. 

c. Penetapan norma, standard dan prosedur pelaksanaan Promosi 

Penanaman Modal. 

d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 

penanaman modal lingkup daerah. 

e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

negeri. 

f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman 

modal. 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Promosi 

Penanaman Modal. 

h. Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Promosi 

Penanaman Modal. 

i. Pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Promosi Penanaman 

Modal. 
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j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Seksi Pengembangan Promosi  Penanaman Modal 

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas antara lain: 

a. Melakukan pengumpulan bahan pengkajian, pemantauan kebijakan 

dan potensi penanaman modal daerah/negara target promosi dan 

kebijakan dan isentif penanaman modal dari daerah pesaing serta 

perumusan kebijakan strategi promosi penanaman modal. 

b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan 

Promosi Penanaman Modal berdasarkan program kerja Bidang 

Promosi Penanaman Modal. 

c. Melakukan pembinaan , pengembangan  promosi penanaman 

modal. 

d. Melakukan pengumpulan data, analisis promosi penanaman modal 

lingkup daerah berdasarkan sector usaha. 

e. Melakukan pengumpulan data, analisis promosi  penanaman modal 

lingkup daerah berdasarkan wilayah. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan 

Promosi Penanaman Modal. 

g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

h. Melaksanakan pembagian tugas , arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 
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i. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala Bidang Promosi 

Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 

Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

antara lain : 

a. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis, dan 

penyiapan penyelenggaraan promosi, pemeliharaan sarana promosi 

dan evaluasi penyelenggaraan promosi penanaman modal. 

b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelaksanaan Promosi 

Penanaman Modal berdasarkan program kerja Bidang Promosi 

Penanaman Modal. 

c. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sector usaha dan 

wilayah. 

d. Melakukan promosi berdasarkan sector usaha dan wilayah. 

e. Melaksanakan pemantauan minat, penyusunan dan pelaksanaan 

program serta evaluasi kegiatan pameran,seminar, temu usaha dan 

media promosi penanaman modal. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pelaksanaan Promosi 

Penanaman Modal. 

g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 

h. Melaksanakan pembagian tugas , arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 
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i. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala Bidang Promosi 

Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 

Seksi Sarana Prasarana dan Promosi Penanaman Modal mempunyai 

tugas antara lain: 

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

penyusunan dan pemutakhiran serta pendokumentasian bahan 

materi promosi dan bahan pelayanan informasi baik dalam bentuk 

media cetak maupun elektronik. 

b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana dan 

Promosi Penanaman Modal berdasarkan program kerja bidang 

Promosi Penanaman Modal. 

c. Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal dalam bentuk bahan cetak seperti buku profil, 

brosur, leaflet, investment news,Guide for investor, dll. 

d. Melakukan penyusunan pedoman dan bahan promosi penanaman 

modal skala nasional dalam bentuk media elektronik seperti film, 

video, slide, CD ROM, dan multimedia/situs web. 

e. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi 

penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Prasarana 

Promosi Penanaman Modal. 

g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas. 
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h. Melaksanakan pembagian tugas , arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala Bidang Promosi 

Penanaman Modal  sesuai dengan bidang tugasnya. 

C. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Dan Informasi Penanaman Modal 

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman 

Modal mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan untuk perumusan kebijakan 

teknis Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

b. Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis 

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.  

c. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman 

modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan perundang-

undangan. 

d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal. 

e. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan 

pengolahan data penanaman modal. 

f. Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang  

Pengendalian dan sistem Informasi penanaman modal. 
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g. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pengendalian dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal. 

h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal. 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala Dinas sesuai bidang 

tugasnya. 

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi 

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/ lembaga 

terkait dengan pelaksanaan tugas. 

c. Menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan terkait penanaman 

modal. 

d. Melakukan pemantauan realisasi berdasarkan sektor dan wilayah 

Penanaman Modal. 

e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk 

mesin, barang, bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan). 

f. Melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal 

sesuai kegiatan usaha dan Peraturan perundang-undangan. 
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g. Melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal 

yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM). 

h. Melakukan analisa terhadap hasil pengawasan penanaman modal 

sesuai dengan tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman 

modal. 

i. Menyiapkan bahan pemberian sanksi terhadap pelanggaran 

pelaksanaan penanaman modal. 

j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman 

modal. 

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya. 

l. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

n. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang Pengendalian dan 

Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai bidang tugasnya. 

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi 

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. 



61 
 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga 

terkait dengan pelaksanaan tugas. 

c. Melaksanakan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis atau dialog 

investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal 

dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. 

d. Melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan 

Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

e. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan 

sektor dan wilayah. 

f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam 

Modal dalam  lingkup daerah. 

g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya. 

h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang Pengendalian dan 

Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai bidang tugasnya. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Mempunyai tugas: 
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a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan 

subbidang Pengolahan Data dan Informasi. 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga 

terkait denganpelaksanaan tugas. 

c. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( 

LKPM ). 

d. Menyusun  laporan  komulatif komuditi pelaksanaan penanaman 

modal. 

e. Menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi Penanaman 

Modal. 

f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya. 

g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai           

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang Pengendalian dan 

Sistem Informasisesuai bidang tugasnya. 

D. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

kepala bidang Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, 

memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, 

mengevaluasi, memimpin, pelaporan,  mengadministrasi pelayanan, 

menerbitkan perizinan dan nonperizinan. 
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1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A 

Melaksanakan tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan . 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan  

nonperizinan. 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

nonperizinan. 

h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan 

nonperizinan. 

j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan. 

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan. 
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l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan. 

m. Melaksanakan survey lapangan. 

n. Melaksanakan rapat dengan tim teknis 

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B  

Melaksanakan tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 
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j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan. 

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan. 

l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizina. 

m. Melaksanakan survey lapangan. 

n. Melaksanakan rapat dengan tim teknis. 

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C,  

Melaksanakan tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan 

nonperizinan. 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

nonperizinan. 
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h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan. 

j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan. 

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan. 

l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan 

Melaksanakan survey lapangan. 

m. Melaksanakan survey lapangan . 

n. Melaksanakan rapat dengan tim teknis. 

E. Bidang Pengaduan, Kebijakandan Pelaporan Layanan 

Kepala bidang Melaksanakan, merencanakan, mengolah, merancang, 

memverifikasi, menidentifikasi, mengklasifikasi, memfasilitasi, 

mengsimplifikasi, mengsinkronisasi mengkoordinasikan, mengevaluasi, 

memonitoring layanan pengaduan, kebijakan, data dan pelaporan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 

Mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pelayanan pengaduan. 

b. Merencanakan tindaklanjut pelayanan pengaduan. 

c. Mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menganalisis pengaduan. 
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d. Memberikan informasi layanan. 

e. Mengoperasionalkan, mengaplikasi pada sistem informasi layanan 

perizinan dan nonperizinan, teknologi informasi dan pengaduan. 

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 

Mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan merumuskan, merancang, mengolah, 

mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengkoordinasikan, 

menganalisis, memberikan pendampingan advokasi (ajudikasi dan 

mediasi) 

b. Memonitoring, mengevaluasi layanan. 

c. Melakukan Sosialisasi Penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. 

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 

Mempunyai tugas:  

a. Melaksanakan pengukuran terhadap mutu layanan. 

b. Memonitoring, mengevaluasi layanan, merumuskan standar 

layanan (SOP, SP, SPM, MP). 

c. Mengolah, menginput, mendokumentasikan, mengarsipkan data, 

memetakan layanan. 

d. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Jaringan 

layanan dan peningkatan pendukung administrasi layanan.   

 


