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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah dalam waktu beberapa tahun terakhir telah melaksanakan 

reformasi birokrasi nasional secara menyeluruh yang melibatkan seluruh 

kementerian dan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi ini diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mencakup delapan aspek yaitu 

organisasi, tata laksana, perundang-undangan, sumber daya manusia 

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan 

budaya kerja. Tujuan dari reformasi birokrasi di Indonesia yaitu membangun 

profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas 

dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan 

yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem 

manajemen pemerintahan.  

 Salah satu aktivitas penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

adalah aspek ketatalaksanaan (proses bisnis). Hal ini dikarenakan tujuan 

akhir dari proses ini yaitu untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah 

yang tepat fungsi ukuran dan tepat proses. Perubahan ketatalaksanaan 

diharapkan dapat meningkatkan sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, 

efektif, efisiensi dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur 

pemerintah. Untuk mendapatkan suatu sistem tata laksana yang baik maka 

diperlukan penyusunan peta proses bisnis. Pemetaan proses bisnis 

merupakan dasar untuk membangun standar operasional prosedur (SOP) 

yang efektif dan terintegrasi. Dokumen SOP yang dibangun pada 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah adalah bentuk nyata dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. (Tukiran: 2016).  

Secara lebih detail, peta proses bisnis, menurut Pasal 1 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, merupakan acuan bagi 

instansi pemerintah untuk menggambarkan kerja yang efektif dan efisien 

antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan 

pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi 

pemangku kepentingan. Sementara pada Pasal 2 dijelaskan peta proses 
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bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk 

menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.  

Pembentukan proses bisnis merujuk pada turunan dari visi, misi dan 

tujuan baik setiap instansi baik kementerian, pemerintah pusat maupun 

daerah. Melalui pola koordinasi yang dipahami sebagai kesepakatan 

bersama, proses bisnis akan berpengaruh dalam pencapaian visi misi 

organisasi. Keuntungan lain yang didapat saat instansi/lembaga mampu 

menggambarkan proses bisnis yang tepat adalah mengurangi biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu organisasi. Lebih lanjut, proses ini juga memberikan 

acuan bagi kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah untuk 

membangun dan menata tata laksana (business process) dalam rangka 

memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating 

procedures (SOP), termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, 

efisien, efektif, produktif, dan akuntabel. 

Menyadari pentingnya penyusunan proses bisnis akan berdampak 

pada pencapaian visi dan misi organisasi, Pemerintah Kota Palembang 

bermaksud untuk menyusun peta proses bisnis. Penyusunan peta proses 

bisnis ini dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis yang 

efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi Wali Kota Palembang. Ini 

akan bermanfaat, utamanya, dalam melihat potensi masalah yang dihadapi 

oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan suatu proses sehingga 

solusi atas masalah tersebut lebih terarah dan sebagai standar pelaksanaan 

pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan 

mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan. 

 

B. Dasar Hukum 

Landasan Hukum dalam penyusunan peta proses bisnis Pemerintah 

Kota Palembang adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan 

Tambahan Lembaga Negara Nomor 5601), yang memerintahkan agar 

pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun 
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dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur 

pembuatan keputusan. Bahkan dalam undang-undang ini ditegaskan 

pula bahwa pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan 

keputusan wajib diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat 

pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, 

dan media lainnya.  

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh 

instansi pemerintah baik dipusat maupun daerah untuk melakukan 

penyusunan SOP berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing- 

masing; 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 8), mewajibkan semua kementerian/ lembaga wajib 

membangun peta bisnis prosesnya masing-masing yang merupakan 

bentuk perwujudan dari bisnis proses level tiga dalam road map bisnis 

proses di atas.  

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 37) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574); 
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis. 

 

C. Rasionalitas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis, penyusunan peta proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintah 

memiliki tujuan: 

a. Instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara 

efektif dan efisien;  

b. Instansi pemerintah mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak 

internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan 

untuk mencapai visi,  misi, dan tujuan; 

c. Instansi pemerintah memiliki aset pengetahuan yang 

mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai 

proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. 

Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambil keputusan strategis 

terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta 

penilaiannya.  

Dalam pelaksanaannya penyusunan peta proses bisnis juga harus 

memenuhi beberapa prinsip. Prinsip tersebut sebagai berikut: 

a.  Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, 

masukan, serta keluaran yang jelas.   

b.  Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas 

yang berurutan sesuai waktu dan ruang.   

c.  Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima 

hasil dari proses lintas unit organisasi.   

d.  Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus 

memberikan nilai tambah pada penerima.   

e.   Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan 

harus terkait dalam suatu struktur organisasi.  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f.  Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama 

beberapa fungsi dalam satu organisasi.   

g. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi 

tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.   

h.  Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi 

yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.   

Penyusunan peta proses bisnis ini banyak memberikan kelebihan dan 

keuntungan penyusunan peta proses bisnis diantaranya: 

a.   Penyusunan peta proses bisnis merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

b.    Peta proses bisnis merupakan standar pelaksanaan pekerjaan. 

c.   Peta proses bisnis mampu menggambarkan logika proses secara 

lebih eksplisit dan banyak arti sehingga setiap orang yang membaca 

proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa ada 

interpretasi ganda. 

d.   Hasil peta proses bisnis yang disusun menjadi sebuah dokumen 

terintegrasi yang mudah diakses. 

e. Hasil peta proses bisnis merupakan aset pengetahuan dalam 

pengambilan keputusan strategis. 

f.  Peta proses bisnis ini juga akan dapat langsung diotomatisasi dan 

dieksekusi menggunakan aplikasi.  

D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penyusunan peta proses bisnis ini adalah 

a.  Terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing OPD di Kota 

Pelmbang secara efektif dan efisien, terutama dalam mencapai Visi 

dan Misi Walikota Palembang 

b.  Memudahkan komunikasi baik antar OPD di Kota Palembang 

maupun stakeholder mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk 

mencapai visi, misi, dan tujuan Walikota Palembang 

c.  Sebagai aset pengetahuan Pemerintah Kota Palembang yang 

mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai 

proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. 

Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan 
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strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya 

manusia, serta penilaian kinerja. 

  

Manfaat penyusunan peta proses bisnis ini antara lain: 

a.  Memudahkan Pemerintah Kota Palembang dalam melihat potensi 

masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga 

solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan 

b. Sebagai standar pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Kota Palembang 

sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan 

mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

 

E. Ruang Lingkup Pekerjaan 

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis OPD di Kota Palembang 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan proses bisnis level 0 untuk Sekretariat Daerah Kota Palembang, 

Sekretariat DPRD Kota Palembang, Bappeda, BPKAD, BPPD, BKPSDM, 

Bakesbangpol, RSUD BARI, SATPOLPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Disnaker, DPPPAPM, 

DLHK, Disdukcapil, DPPKB, Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, 

DPMPTSP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian 

dan Kecamatan (34 OPD).  

2. Penyusunan proses bisnis level 1 untuk Sekretariat Daerah Kota Palembang, 

Sekretariat DPRD Kota Palembang, Bappeda, BPKAD, BPPD, BKPSDM, 

Bakesbangpol, RSUD BARI, SATPOLPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Disnaker, DPPPAPM, 

DLHK, Disdukcapil, DPPKB, Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, 

DPMPTSP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian 

dan Kecamatan (34 OPD).  

3. Penyusunan proses bisnis level 0 untuk Sekretariat Daerah Kota Palembang, 

Sekretariat DPRD Kota Palembang, Bappeda, BPKAD, BPPD, BKPSDM, 
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Bakesbangpol, RSUD BARI, SATPOLPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Disnaker, DPPPAPM, 

DLHK, Disdukcapil, DPPKB, Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, 

DPMPTSP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian 

dan Kecamatan (34 OPD).  

4. Penyusunan Cross Functional Map (CFM) untuk Sekretariat Daerah Kota 

Palembang, Sekretariat DPRD Kota Palembang, Bappeda, BPKAD, BPPD, 

BKPSDM, Bakesbangpol, RSUD BARI, SATPOLPP, Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, 

Disnaker, DPPPAPM, DLHK, Disdukcapil, DPPKB, Dishub, Diskominfo, Dinas 

Koperasi dan UKM, DPMPTSP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas 

Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas 

Pariwisata, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas 

Perindustrian dan Kecamatan (34 OPD).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Proses Bisnis 

Proses Bisnis berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Peta Proses Bisnis, merupakan acuan bagi instansi pemerintah 

untuk menggambarkan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 

Nelis dan Jeston (2014) mendefinisikan proses bisnis manajemen 

merupakan sebuah disiplin manajemen yang berfokus pada penggunaan 

kemajuan bisnis sebagai kontributor yang signifikan untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui peningkatan, manajemen kinerja yang berkelanjutan, dan 

tata kelola proses bisnis yang penting. 

Menurut Hammer (2015) manajemen proses bisnis merupakan sebuah 

sistem yang komprehensif untuk mengelola dan mengubah operasi 

organisasi, berdasarkan pada gagasan baru tentang kinerja organisasi sejak 

Revolusi Industri. Sementara itu Chang (2006) mendefinisikan proses bisnis 

sebagai serangkaian aktivitas kerja terstruktur yang menggambarkan 

keterkaitan antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lain, yang 

menghasilkan keluaran aktivitas sesuai dengan tujuan.  

Brocke dan Roseman (2015) mengungkapkan proses bisnis manajemen 

dalam pemerintahan didedikasikan untuk kesesuaian dan akuntabilitas 

yang transparan dalam peran dan tanggung jawab untuk berbagai tingkat 

proses bisnis (portofolio, program, proyek, dan operasi). Selain itu, proses ini 

juga di desain untuk pengambilan keputusan dan sebagai panduan untuk 

memberikan penghargaan dalam sebuah proses bisnis.  

Sementara itu Tukiran (2016) mengungkapkan tujuan proses bisnis 

yaitu memberikan acuan bagi kementerian/Lembaga dan pemerintahan 

daerah untuk membangun dan menata tata laksana (business process) 

dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard 

operating procedures (SOP), termasuk standar pelayanannya, yang lebih 

sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel. 
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Aspek proses bisnis manajemen menjadi hal penting dalam 

peningkatan kualitas organisasi atau institusi. Efektivitas dan efisiensi 

kinerja dimulai dari perbaikan proses bisnis, demikian juga sektor publik, 

efektifitas dan efisiensi kinerja seharusnya memperhatikan proses bisnisnya.  

B. Tahapan Penyusunan 

Tahapan penyusunan ini terdiri dari empat langkah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Proses 

Bisnis, tahapan tersebut dijelaskan dalam sub bab berikut ini:  

a.    Tahapan Persiapan dan Perencanaan 

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan 

inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, 

misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui 

aktivitas- aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah 

tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 

kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses 

kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

1) Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan 

berdasarkan unit organisasi. 

2) Pengelompokan didasarkan pada seluruh 

kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam 

instansi pemerintah. 

3) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah 

diimplementasikan. 

Setelah melakukan persiapan dan perencanaan maka tahapan 

selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dengan menggali informasi 

secara primer dan sekunder. Informasi primer merupakan informasi yang 

diperoleh melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. 

Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu 

didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan 

proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan 

proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan 

pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui 

dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi. 



 
10 

 

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses 

bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input, proses, output, 

dan customer. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan 

data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut: 

Analisis kausal yang merupakan telaah logis antara pernyataan, fakta atau 

data dan informasi yang diperoleh. Klasifikasi proses yaitu memilah 

data/informasi atau fakta proses pendukung dan pemodelan proses yang 

merupakan pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik 

penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program 

aplikasi.  

Selanjutnya diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan 

penyusunan peta proses bisnis, proses tersebut yaitu seluruh tahapan proses 

penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok 

kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-

masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi 

pemerintah; dan secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta 

proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang 

menangani urusan di bidang tata laksana.  

b.    Tahapan Pengembangan 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis 

organisasi atau business process mapping. Untuk dapat membangun 

pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi 

memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis 

dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 

2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, 

relasi, dan lintas fungsi. 

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan  

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan 

rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, 

misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan 

tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk 

mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi 

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level 
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berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses 

bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada 

kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.  

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi 

pemerintah adalah sebagai berikut:  

1) Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan 

berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.   

2) Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen 

pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.  

3) Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan 

menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan 

fungsi tersebut.   

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu 

ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini: 

 

Gambar 1. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau 

Tingkatan 

 Sumber: Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan 

tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan 

peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Level 0 
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Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis 

instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses 

bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis 

level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang 

ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, 

mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen 

tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang 

menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku 

kepentingan. 

a) Proses Inti 

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai 

utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut: 

○ Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna 

eksternal dan internal instansi pemerintah; 

○ berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi 

pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; 

dan 

○ memberikan respon langsung terhadap permintaan dan 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

b) Proses Pendukung 

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional 

dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan 

baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut: 

○ Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan 

○ memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. 

c) Proses Lainnya 

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan 

langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat 

bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki 

kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih 

optimal. 

c.    Tahap Penerapan/Implementasi 

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang 

secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis 
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meliputi: pertama, pengesahan peta proses bisnis, yaitu peta proses bisnis 

yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan dan 

pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi 

pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat 

keputusan. Selanjutnya yaitu pendistribusian peta proses bisnis, yang 

dilakukan melalui hardcopy dan soft copy dan unit organisasi pengendali 

sebagai penyimpan master file sistem ketatalaksanaan organisasi.  

Tahapan ketiga yaitu penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan 

peta proses bisnis, yaitu semua unit organisasi menempatkan peta proses 

bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna, 

bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib 

menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan 

dokumen yang terbaru. 

Terakhir yaitu perubahan peta proses bisnis, perubahan peta proses 

bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah 

strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada 

atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit 

organisasi di lingkungan instansi pemerintah, adanya kebutuhan atau 

dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki 

kinerja pelayanan publik, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses 

bisnis, adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit 

organisasi, dan adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi 

peta proses bisnis. 

 

 d.    Tahap Pemantauan dan Evaluasi 

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis 

yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan 

dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang 

mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu 

tahun sekali. 

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi 

dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan 

dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah 

mampu memicu kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas peta proses 
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bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

Bagian ini berisi berbagai macam tahap yang dilakukan dalam penyusunan 

proses bisnis. Secara umum, terdapat lima tahapan dalam penyusunan 

proses bisnis ini yaitu (a) persiapan dan perencanaan dan (b) pengembangan.   

A. Persiapan dan Perencanaan 

Tahapan awal dalam penyusunan peta proses bisnis Kota Palembang adalah 

melakukan inventarisasi beberapa dokumen seperti RPJP, RPJMD, rencana 

kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana  tertuang dalam 

RPJMD Perubahan Kota Palembang tahun 2018-2023. Proses kerja yang 

berada dalam dokumen-dokumen tersebut kemudian dikategorisasikan ke 

dalam tiga kelompok folder kegiatan.  

Secara lebih detail, pada tahapan ini terdapat dua aktivitas utama yaitu 

pengumpulan informasi dan pegorganisasian.  

1. Pengumpulan Informasi 

Pada tahap ini, data yang dikumpulan adalah berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer di dapatkan melalui pembagian kuisioner ke 

berbagai OPD untuk mendapatkan gambaran mengenai peta lintas fungsi 

yang menggambarkan bagaimana kegiatan dilakukan dari awal sampai 

dengan akhir. Sedangkan. Data sekunder yang digunakan adalah RPJP, 

RPJMD, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran. Data 

sekunder digunakan untuk membentuk peta proses bisnis utama, peta sub 

proses, dan peta sub-sub proses. Selain itu, kami juga menggambarkan peta 

proses bisnis yang menggambarkan, supplier, input, proses, output, dan 

customer.  

Dalam tahap ini kami menggunakan tiga teknik analisis sekaligus yaitu 

analisis kausal, klasifikasi proses dan permodelan proses. Analisis kasual 

digunakan untuk menelaah hubungan logus antara pernyataan, fakta 

ataupun data dan informasi yang diperoleh sedangkan klasifikasi proses 

dimaksudkan untuk memilah data yang terkumpul sesuai dengan definisi 

proses inti maupun proses pendukung. Terakhir adalag teknikpermodelan 

proses yang digunakan untuk pembuatan ruusan peta proses busnus dengan 

teknik penggambaran alur yang dibantu oleh aplikasi Microsoft Visio. 

2. Pengorganisasian 
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Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada tahapan ini, 

dibentuklah kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim reformasi birokrasi 

internal yang bertugas untuk menyusun seluruh tahapan proses 

penyusunan proses bisnis Pemerintah Kota Palembang.  

Secarara ringkas, tahap persiapan terdiri dari penyusunan jadwal 

pengerjaan proses bisnis dan analisis berbagai dokumen perencanaan. 

Kegiatan pertama adalah mempelajari Permenpan RB No 19 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. Output dari tahap ini adalah jadwal 

pekerjaan beserta strategi pengerjaan proses bisnis secara efektif dan efisien. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis dokumen RPJMD. Renstra dan 

SOTK serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD. Berdasarkan 

analisis tersebut, kami merumuskan 15 tema yang menjadi bagian dari 

proses bisnis pencapaian visi dan misi Walikota Palembang.  

 

B. Pengembangan 

Tahap ini berisi pengyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kota 

Palembang Untuk memudahkan penggambaran proses bisnis maka peta 

proses bisnis dibagi menjadi peta proses, peta sub proses, peta relasi dan 

peta lintas fungsi. Penjelasan dari masing-masing peta adalah sebagai 

berikut 

1. Proses Inti (Level 0) 

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Ia berisi 

berbagai proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan 

pengguna eksternal dan internal Pemerintah Kota Palembang. Sleian itu, ia 

juga berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pencapaia visi dan misi 

Pemerintah Kota Palembang dan yang ketiga adalah ia memberikan respon 

langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. 

Kegiatan ini menghasilkan 9 proses inti yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Palembang dalam mencapai visi dan misinya. 

2. Proses Pendukung (Level 1) 

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu 

sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung 

memiliki beberapa kriteria seperti memenuhi kebutuhan pengguna internal 
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yaitu  OPD di lingkungan Kota Palembang; dan (2) memberikan dukungan 

atas aktivitas pada proses inti. Proses ini menghasilkan 6 Proses Pendukung. 

3. Peta Sub Proses (Level 2) 

Untuk mendapatkan peta sub proses yang kami lakukan adalah memahami 

dokumen RPJMD Pemerintah Kota Palembang 2018-2023 dan melakukan 

brainstroming dengan berbagai pimpinan. Peta Sub Proses adalah peta 

turunan yang lebih teknis dari proses inti dan proses pendukung. FInalisasi 

dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh aktivitas 

pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub proses 

bisnis.  

4. Peta Lintas Fungsi (CFM) 

Peta lintas fungsi menggambarkan rangkaian kerja yang saling berhbungan 

dan membentuk suatu proses kerja. Untuk mendapatkan gambaran ini, 

sejumlah kuisioner dibagian kepada masing-masing OPD. Masing-masing 

OPD mengisi kuisioner yang berisi tahapan apa saja dan siapa aktof yang 

terlibat dalam mencapai suatu indikator kinerja kegiatan.  

 

C. Jadwal Kegiatan 

Tabel 1 berisi jadwal kegiatan penyusunan proses bisnis. Secata 

umum, terdapat empat tahapan penyusunan yaitu perisapan dan 

perencanaan, pengembangan, penerapan dan yang terakhir adalah 

pemantauan dan evaluasi. Tabel 1 terdiri dari tahapan, kegiatan, masykan 

waktu dan keluaran dari setiap tahapan.
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Tabel 1.  Jadwal Kegiatan 

Tahapan Kegiatan Masukan  Deliverables / 

Keluaran Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan dan 

Perencanaan 

Persiapan 

kegiatan 

penyusunan 

proses bisnis dan 

studi dokumen 

Peraturan 

Kementerian 

PAN RB No. 19 

tahun 2019 

                                    Jadwal Pekerjaan 

Penyusunan 

Proses Bisnis 

Analisis Struktur 

Organisasi dan 

Tata Kerja (SOTK) 

dan Renstra OPD 

Perwali SOTK 

OPD dan 

Renstra OPD 

                                    Kerangka Proses 

Bisnis dan Matriks 

Pemetaan Proses 

Bisnis, Form 

Checklist 

Identifikasi Cross-

Functional Map 

Pengembangan Penyusunan Peta 

Proses Level 0 

(Utama, 

Manajerial dan 

Lainnya)) Level 1 

dan Level 2 untuk 

4 OPD 

Perwali SOTK 

OPD dan 

Renstra OPD 

                                    Peta Proses Level 0 

(Utama, Manajerial 

dan Lainnya)) Level 

1 dan Level 2 

untuk 4 OPD 

Penyusunan Peta 

Proses Level 0 

(Utama, 

Manajerial dan 

Lainnya)) Level 1 

Perwali SOTK 

OPD dan 

Renstra OPD 

                                    Peta Proses Level 0 

(Utama, Manajerial 

dan Lainnya)) Level 

1 dan Level 2 

untuk 10 OPD 
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Tahapan Kegiatan Masukan  Deliverables / 

Keluaran Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

dan Level 2 untuk 

10 OPD 

Penyusunan Peta 

Proses Level 0 

(Utama, 

Manajerial dan 

Lainnya)) Level 1 

dan Level 2 untuk 

10 OPD 

Perwali SOTK 

OPD dan 

Renstra OPD 

                                    Peta Proses Level 0 

(Utama, Manajerial 

dan Lainnya)) Level 

1 dan Level 2 

untuk 10 OPD 

Penyusunan Peta 

Proses Level 0 

(Utama, 

Manajerial dan 

Lainnya)) Level 1 

dan Level 2 untuk 

10 OPD 

Perwali SOTK 

OPD dan 

Renstra OPD 

                                    Peta Proses Level 0 

(Utama, Manajerial 

dan Lainnya)) Level 

1 dan Level 2 

untuk 10 OPD 

Penyusunan CFM 

34 OPD 

                         Peta Lintas Fungsi 

34 OPD 
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BAB IV 

PETA PROSES BISNIS OPD KOTA PALEMBANG 

 

A.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang  

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan petunjuk pelaksanaannya. 

2. Sekretaris, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

penyelenggaraan urusan administrasi umum, perkantoran dan 

kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan; 

b. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta pelayanan 

administrasi kesekretariatan meliputi tatausaha dan kepegawaian, 

administrasi umum, perlengkapan, keuangan serta penyusunan 

program; 

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas kesekretariatan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

f. Pelaksanaan tufas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menjalankan tugas Sektetariatan, Sekretaris di bantu 

oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan 

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang 

administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 



 
2 

 

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang admnistrasi 

keuangan; 

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat di 

bidang administrasi perencanaan dan pelaporan. 

 

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang 

perencanaan dan pengembangan iklim modal. 

Bidang perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

mempunyai fungsi: 

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun 

wilayah; 

b. Pengkajian, penyusunan, pengusulan deregulasi/kebijakan, 

pengembangan potensi dan peluang penanaman penanaman 

modal dengan memberdayakan badan usaha melalui 

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan 

daya saing penanaman modal lingkup daerah; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi 

terkait; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Untuk menjalankan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal di bantu oleh Kepala Seksi Perencanaan 

Penanaman Modal, dan Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal 

dan Pemberdayaan Usaha. Yang dapat dijelaskan sebgai berikut: 

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, melaksanakan tugas: 
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a. Menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan 

penanaman modal; 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

rencana umum, rencana strategis dan rencana 

pengembangan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sector usaha; 

c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

rencana umum, rencana strategis dan rencana 

pengembangan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan wilayah; 

d. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan 

Usaha, mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan 

deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah 

berdasrkan sector usaha; 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan 

deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan wilayah; 

c. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha 

mikro, lecil, menengah, besar dan koperasi; 

d. Melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi; 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang promosi penanaman modal. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi Penanaman Modal 

mempunyai fungsi: 
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a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 

sector usaha dan wilayah dan pengawasankepatuhan perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Pelaksanaan pembinaan, fasilitas penyelesaian permasalahan 

penanaman modal dan pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan 

data penanaman modal; dan 

c. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

  

 Untuk menjalankan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal 

di bantu oekh Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman 

Modal, kepala Seksi Pelaksanaan Promosi dan Sarana Prasarana 

Penanaman Modal, yang dapat dijelaskan sevagai berikut: 

(1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, mempunyai 

tugas: 

a. Melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan 

kebijakan/ strategis promosi penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sector usaha; 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan 

kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkungan 

daerah wilayah; 

c. Melaporkan hasil kerja capaian keinerja; dan 

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pelaksanaan Promosi dan Sarana Prasarana Penanaman 

Modal, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan perencanaan promosi berdasarkan sector 

usaha dan wilayah; 
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b. Melakukan promosi berdasarkan sector usaha dan wilayah; 

c. Melakukan penyiapan bahan/ sarana dan prasarana 

promosi penanaman modal; 

d. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi 

penanaman modal; 

e. Melaporkan hasil kejra capaian kinerja; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi 

Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dinas di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 

Informasi Penanaman Modal. 

 

 Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di 

bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan; 

pelaksanaan pembinaan; fasilitas penyelesaian permasalahan 

penanaman modal dan pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan 

data penanaman modal; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Untuk menjalankan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal di bantu oleh 

Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan Kepala Seksi Pengolahan Data, Sistem 

Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal, mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan pembinaan dan fasilitas penyelesaian 

permasalahan penanaman modal; 

c. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

(2) Seksi Pengelolaan Data, Sistem Infrmasi dan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan 

dan non perizinan penanaman modal; 

b. Melakukan pembangunan dan pengembangan system 

informasi penanaman modal; 

c. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

berdasrkan sector usaha dan wilayah; 

d. Melakukan fasilitas penyelesaian permasalahan 

penanaman modal lingkup kerja; 

e. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan 

Kesejahteraan Rakyat. 

Untuk melaksanakan tuganya, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai fungsi: 
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a. Pelaksanaan proses penertiban perizinan dan non perizinan usaha, 

Kesehatan dan kesra; 

b. Pelaksanaan proses penertiban perizinan dan non perizinan 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberukan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

  

Untuk menjalankan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 

dibantu oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Usaha, Kesehatan dan Kesejahteraan rakyat dan Kepala Seksi 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Pariwisata, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Kesehatan 

dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan usaha, Kesehatan, dan kesejahteraan rakyat; 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan usaha, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat; 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan usaha, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat; 

d. Memeriksa dokumen/ berkas pemohonan pelayanan perizinan 

dan non perizinan usaha Kesehatan dan kesejahteraan rakyat; 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan usaha, Kesehatan dan kesejahteraan; 

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan usaha, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat; 

g. Mengkoorinasikan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan 

Rakyat, 



 
8 

 

h. Memvalidasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, 

i. Membuat konsep Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; 

j. Mengadministrasi pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan 

Rakyat; 

k. Menertibkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan 

usaha, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat; 

l. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan pariwisata, mempunyai tugas: 

a. Merencanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

pariwisata; 

b. Mengolah penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

pariwisata; 

c. Memeriksa dokumen/ berkas permohonan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan pariwisata; 

d. Memverifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

pariwisata; 

e. Mengidentifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

pariwisata; 

f. Memvalidasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

pariwisata; 



 
9 

 

g. Membuat konsep penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

pariwisata; 

h. Mengadministrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata; 

i. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata; 

j. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

k. Melaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Pembangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan 

pembangunan, lingkungan dan penanaman modal; 

b. Pelaksanaan proses penebitan perizinan dan non perizinan 

konstruksi dan perhubungan; 

c. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Untuk menjalankan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan di bantu 

oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Pembangunan Lingkungan, dan Penanaman Modal dan Kepala Seksi 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, 

Lingkungan, dan Penanaman Modal, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman Modal; 

b. Merencanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman Modal; 

c. Memeriksa dokumen/ berkas pemohon Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman 

Modal; 

d. Memverifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman Modal; 

e. Mengidentifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman Modal; 

f. Membuat konsep penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman Modal; 

g. Mengadministrasi Pelayanan penyelenggaraan pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan, dan 

Penanaman Modal; 

h. Menerbitkan dokumen layanan Perizinan dan Non Perizinan 

Pembangunan, Lingkungan, dan Penanaman Modal; 

i. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kontruksi dan 

Perhubungan, mempunyai tugas: 

a. Merencanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

b. Mengelola penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

c. Memeriksa dokumen/ berkas pemohonan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

d. Memverifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 
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e. Mengidentifikasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

g. Memvalidasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

h. Membuat konsep penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

i. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan; 

j. Menerbitkan dokumen layanan Perizinan dan Non Perizinan 

Konstruksi dan Perhubungan; 

k. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengaduan, 

Kebijakan, dan Pelaporan Layanan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Pembangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan 

pembangunan, lingkungan dan penanaman modal 

b. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan 

konstruksi dan perhubungan; dan 

c. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait; 

d. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tigas dan fungsinya. 

 

Untuk menjalankan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan di bantu oleh Kepala Seksi Pengaduan Informasi 
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dan Pelaporan Layanan dan Kepala Seksi Kebijakan, Penyuluhan dan 

Peningkatan Layanan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Seksi Pengaduan Informasi dan Pelaporan Layanan mempunyai 

tugas: 

a. Melaksanakan administrasi pengaduan informasi dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizanan; 

b. Menyiapkan dan mengumpilkan data pengaduan dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizanan; 

c. Merencanakan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizanan; 

d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizanan; 

e. Mendokumentasikan dan menarsipkan penanganan pengaduan 

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizanan; 

f. Menganalisa data permasalahan dalam penyelenggaraan 

perizinan dan non perizinan; 

g. Menganalisis data permasalahan dalam penyelenggaraan 

perizinan dan non perizinan; 

h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizanan; 

i. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizanan; 

j. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Kebijakan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan 

mempunyai tugas: 



 
13 

 

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 bahan kebijakan (peraturan perundang-

undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Menganalisis bahan0bahan kebijakan (peraturan perundang-

undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan; 

e. Mengkaji dan mengolah (simplikasi, 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; 

f. Memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

g. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya 



 1 
 

 

Tabel 2.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung Sekretariat Daerah Kota Palembang 

 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DPMPTSP.01 Perencanaan dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal 

Utama DPMPTSP.01.01 Perencanaan Penanaman Modal 

DPMPTSP.01.02 Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha 

DPMPTSP.02 Promosi Penanaman Modal Utama DPMPTSP.02.01 Pengembangan Promosi Penanaman Modal 

DPMPTSP.02.02 Pelaksanaan Promosi dan Sarana Prasarana Penanaman Modal 

DPMPTSP.03 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal dan Informasi Penanaman Modal 

Utama DPMPTSP.03.01 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

DPMPTSP.03.02 Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

DPMPTSP.04 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Perekonomian dan Kesra 

Utama DPMPTSP.04.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesra 

DPMPTSP.04.02 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Pariwisata 

DPMPTSP.05 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Pembangunan dan 

Lingkungan 

Utama DPMPTSP.05.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan dan 

Penanan Modal 

DPMPTSP.05.02 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan 

DPMPTSP.06 Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan 

Utama DPMPTSP.06.01 Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan 

DPMPTSP.06.02 Kebijakan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan 

DPMPTSP.07 Umum dan Kepegawaian Pendukung - - 

DPMPTSP.08 Keuangan Pendukung - - 

DPMPTSP.09 Perencanaan dan Pelaporan Pendukung - - 
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1. Proses Bisnis Level 0 DPMPTSP Kota Palembang 

 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi DPMPTSP.01
Perencanaan dan

Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

DPMPTSP.07
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PALEMBANG

DPMPTSP.02
Promosi Penanaman Modal

DPMPTSP.03 Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Informasi

Penanaman Modal

DPMPTSP.04
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan

Perekonomian dan Kesra

DPMPTSP.05
Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan

Pembangunan dan
Lingkungan

DPMPTSP.06
Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan

DPMPTSP.08
Keuangan

DPMPTSP.09
Perencanaan dan Pelaporan
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2. Proses Bisnis Level 1 DPMPTSP Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DPMPTSP.01.02
Deregulasi Penanaman

Modal dan Pemberdayaan

Usaha

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

Utama

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

DPMPTSP.01.01

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

DPMPTSP.01.01
Perencanaan Penanaman

Modal



 4 
 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DPMPTSP.02.02
Pelaksanaan Promosi dan

Sarana Prasarana

Penanaman Modal

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

Utama

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

DPMPTSP.02

Promosi Penanaman Modal

DPMPTSP.02.01
Pengembangan Promosi

Penanaman Modal
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DPMPTSP.03.02
Pengelolaan Data, Sistem

Informasi dan Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman
Modal

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

Utama

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

DPMPTSP.03

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

DPMPTSP.03.01
Pemantauan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal



 6 
 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DPMPTSP.04.02
Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan
Pariwisata

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

Utama

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

DPMPTSP.04

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesra

DPMPTSP.04.01
Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Usaha, 

Kesehatan dan Kesra
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DPMPTSP.05.02
Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Konstruksi

dan Perhubungan

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

Utama

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

DPMPTSP.05

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan

DPMPTSP.05.01
Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

Pembangunan, Lingkungan
dan Penanan Modal
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DPMPTSP.06.02
Kebijakan, Penyuluhan dan

Peningkatan Layanan

Pelaku Usaha

Investasi

Masyarakat

Kerjasama

Masukan dan

Saran

Utama

Laporan/ 

Akuntabilitas

Kepastian

Hukum

Kemudahan

Berusaha

Peningkatan

Pendapatan

Peningkatan

Kesejahteraa

n

Pemerintah

Pelaku Usaha

Masyarakat

DPMPTSP.06

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

DPMPTSP.06.01
Pengaduan, Informasi dan

Pelaporan Layanan
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B. Dinas Sosial Kota Palembang 

1. Identifikasi Pross Bisnis Dinas Sosial Kota Palembang 

Dinas Sosial Kota Palembang mempunyai tugas pokok adalah 

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Sosial 

Kota Palembang,Dinas Sosial Kota Palembang mempunyai fungsi :  

1. Perumusan kebijakan dibidang sosial;  

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang sosial;  

3. Pembinaandanpelaksanaantugasdibidangsosial;  

4. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di 

bidang sosial;  

5. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;  

6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;  

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Palembang terdiri dari :  

1) KEPALA DINAS.  

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

dibidang sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.  

2) SEKRETARIS.  

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta 

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, 

kehumasan, dan kepegawian.  

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), 

Sekretaris mempunyai fungsi :  

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan;  

2. Pelaksanaan urusan administrasi umum;  
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3. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengakapan dan 

perkantoran;  

4. Pelaksanaanurusan administrasi kepegawaian;  

5. Pelaksanaan urusan kehumasan; dan  

6. Pelaksanaan fasilitasi hokum dan perundang-undangan.  

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian;  

2. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat;  

3. Mengelola kearsipan dan kepustakaan;  

4. Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas;  

5. Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;  

6. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;  

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;  

8. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

B. SUB BAGIAN KEUANGAN 

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:  

1. Menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;  

2. Menyusun rencana anggaran kerja dinas;  

3. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan pengunaan 

anggaran;  

4. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan tidak 

langsung;  

5. Menyusunan dan menganalisa laporan keuangan;  

6. Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/akuntansi;  

7. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, mempunyai tugas:  

1. Menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan 

dan Pelaporan;  
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2. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar 

bidang;  

3. Menyusun dokumen perencanaan dinas;  

4. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;  

5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;  

6. Menyusun dokumen pelaporan dinas;  

7. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

3) BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.  

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial.  

2. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :  

1. Penyusunan rencana program kerja tahunan bidang 

perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas;  

2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau 

secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung 

jawab masing-masing;  

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau 

secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;  

4. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas 

dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan;  

5. Mengkaji bahan kebijakan teknis, bahan fasilitas, dan koordinasi 

pembinaan pelayanan, bantuan, perlindungan dan rehab 

psikososial;  

6. Memonitor dan mengevaluasi hasil kerja kepala seksi di bidang 

perlindungan dan jaminan sosial;  

7. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan bantuan, 

perlindungan, pembinaan, pelayanan dan rehab psikososial;  

8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;  
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9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan  

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

A. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN 

BENCANA ALAM.  

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dan Bencana Alam, 

melaksanakan tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi perlindungan sosial 

korban bencana sosial dan bencana alam;  

2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar 

dapat diproses lebih lanjut;  

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan lisan atau tertulis agar 

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;  

4. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;  

5. Menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitas, pengolahan data dan 

fasilitas pelaksanaan usaha-usaha, melaksanakan koordinasi 

pendataan dan pelaporan kejadian bencana, pengadaan buffer stock, 

pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralatan bencana, pelaporan 

dan evaluasi kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana sosial 

dan korban bencana alam;  

6. Menyiapkan bahan penyusun perumusan kebijakan di Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial seksi perlindungan sosial korban 

bencana sosial dan korban bencana alam;  

7. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial korban bencana sosial dan korban bencana alam;  

8. Menyiapkan bahan penyusunan, bahan norma, standar, prosedur dan 

kriteria seksi perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban 

bencana alam;  

9. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervise, dan 

pemantauan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seksi 

perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;  
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10. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait 

dalam pelaksanaan kegiatan;  

11. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

B. SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN KELUARGA 

Seksi Jaminan Sosial Dan Keluarga, melaksanakan tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Jaminan Sosial Dan 

Keluarga;  

2. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasi umum, 

pelaksanaan kegiatan, administrator jaringan computer, mengelola 

bahan dan data asuransi kesejahteraan sosial, mengelola disposisi 

atau secara lisan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing;  

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis 

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;  

4. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;  

5. Memeriksa hasil, mengkoreksi/mengkontrol pelaksanaan tugas 

pelaksana kegiatan, pengonsep laporan dan rencana kegiatan, 

administrasi umum yang berhubungan dengan program kegiatan pada 

seksiJaminan Sosial Dan Keluarga;  

6. Menyiapkan bahan penyusunan, bahan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria seksi Jaminan Sosial Dan Keluarga;  

7. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial seksi Jaminan Sosial Dan Keluargadengan unit/instansi terkait;  

8. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervise, dan 

pendampingan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seksi 

Jaminan Sosial Dan Keluarga;  

9. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan;  
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10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;  

11. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

D. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Seksi Kesejahteraan Sosial, melaksanakan tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Kesejahteraan Sosial;  

2. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisi en;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, 

menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta menyimpan 

data ke dalam computer dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lai;  

5. Memeriksa hasil/mengkoreksi/mengkontrol pelaksanaan tugas 

pelaksana kegiatan, pengumpulan data kartu keluarga sejahtera (KKS), 

kartu Indonesia sehat (KIS), mengonsep laporan, membuat telaahan 

staf untuk meningkatkan kinerja;  

6. Membuat laporan kepada atasan baik berdasarkan hasil kerja sabagai 

bahan evaluasi;  

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  

8. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

4) BIDANG REHABILITASI SOSIAL.  

2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas di BidangRehabilitasi Sosial.  

3. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bidang 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :  

1. Merencanakan program operasional kerja tahunan bidang 

rehabilitasi sosial, meliputi seksi rehabilitasi sosial anak dan 

lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan 
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seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan 

orang;  

2. Membagi tugas kepada seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut 

usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan seksi 

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, 

dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;  

3. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial 

anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas dan seksi rehabilitas sosial tuna sosial dan korban 

perdagangan orang dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efisien dan efektif;  

4. Mengkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam 

kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; 

5. Mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak 

dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas 

dan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korabn perdagangan 

orang;  

6. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan program seksi 

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas dan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial 

dan korban perdagangan orang;  

7. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas 

dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan;  

8. Menyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan bagi pemimpin dinas sosial dan 

mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas 

dan kegiatan;  

9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; 

10. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan; 

11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait;  
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12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan  

13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

A. SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS  

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas;  

2. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi 

Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Disabilitas agar kegiatan 

dapat terlaksana secara efisien dan efektif;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasi pengelola 

kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data seksi 

rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas dengan cara 

disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan 

tanggung jawab masing-masing;  

4. Memeriksa hasil/ mengoreksi/  mengontrol pelaksanaan tugas dalam 

mengadministrasi kan mengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, 

mengelola bahan dan data seksi rehabilitasi dan penyandang 

disabilitas yang berhubungan dengan rencanan dan program kegiatan;  

5. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;  

6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain berdasarkan kegiatan 

Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK), Praktik 

Belajar Kerja (PBK), penyaluran asistensi sosial penyandang disabilitas 

melalui lks, pendampingan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas 

berat, kampanye sosial dalam pemenuhan hak-hak orang dengan 

kedisabilitasan agar rehabilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas 

tepat sasaran;  

7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

8. Melaporkan kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi;  

9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik secara 

lisan maupun tertulis dengan tugas pokok dan fungsinya;  
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10. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

B. SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN 

ORANG  

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai 

tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Rehabilitasi Tuna 

Sosial Dan Korban Perdagangan Orang;  

2. Membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun 

tertulis agar dapat diproses lebih lanjut tentang Rehabilitasi Tuna 

Sosial, rehabilitasi korban tindak kekerasan dan korban perdagangan 

orang serta penerusan perjalanan orang terlantar;  

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan dan tertulis agar 

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;  

4. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaan;  

5. Memeriksa hasil/mengkoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas 

pelaksanaan kegiatan rehabilitas sosial tuna sosial, pengumpulan data 

kegiatan PSKTKPM dan orang terlantar, pengelola pelayanan orang 

terlantar administrator jaringan komputer, pengonsep laporan dan 

rencana kegiatan. Administrasi umum yang berhubungan dengan 

rencana dan program kegiatan;  

6. Mengkoordinasikan program kegiatan penanganan rehabilitasi sosial 

tuna sosial, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan 

orang terlantar dengan instansi lain;  

7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan;  

9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;  

10. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 
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11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

B. SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia,mempunyai tugas :  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Rehabilitasi Sosial 

Anak Dan Lanjut Usia;  

2. Membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun 

tertulis agar dapat diproses lebih lanjut tentang pelayanan dan 

perlindungan anak dan lansia;  

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan dan tertulis agar 

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;  

4. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaan;  

5. Menyampaikan informasi kepada instansi terkait dan mitra kerja 

tentang program pelayanan dan perlindungan anak dan lansia yaitu: 

anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, 

anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia 

terlantar baik produktif maupun non produktif;  

6. Mengonsep bahan untuk verifikasi dan seleksi data anak dan lansia 

yang menerima bantuan, pengelolaan data penerima bantuan, 

pelaporan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan perlindungan anak 

dan lansia;  

7. Memproses penelitian berkas dan perijinan pengangkatan anak 

(adopsi) melalui tim pipa;  

8. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada sakti peksos yang 

mendampingi program kesejahteraan sosial anak (PKSA);  

9. Memfasilitasi pemberian rehabilitasi psikososial dan motivasi bagi 

anak yang mengalami traumatik melalui pendampingan sakti peksos 

Palembang;  

10. Memfasilitasi peringatan hari anak dan lansia; 

11. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  
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5) BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di Bidang Pemberdayaan Sosial.  

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), 

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :  

1. Merencanakan operasional program tahunan seksi 

pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, 

seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi 

pemberdayaan kelembagaan sosial sebagai bahan pedoman 

pelaksanaan tugas kegiatan;  

2. Membagi tugas kegiatan seksi pemberdayaan potensi, 

kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan 

perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan kelembagaan 

sosial;  

3. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi 

pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, 

seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi 

pemberdayaan kelembagaan sosial agar pelaksanaan tugas 

efisien dan efektif;  

4. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan potensi, 

kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan 

perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan kelembagaan 

sosial dalam penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk 

penyusunan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan;  

5. Mengkoordinasikan dengan unit kerja dan instansi terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan;  

6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan potensi, 

kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi pemberdayaan 

perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan kelembagaan 

sosial yang berhubungan dengan rencana dan program 

berdasarkan ketentuan yang berlaku;  

7. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi 

pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan 
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kelembagaan sosial agar mendapatkan hasil sesuai target 

kegiatan;  

8. Menyusun telaahan staf sebagai upaya peningkatan bidang 

pemberdayaan sosial;  

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;  

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas;  

11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

A. SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI 

SOSIAL  

Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial 

mempunyai tugas :  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Potensi, 

Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;  

2. Merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan kerja 

pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta 

program undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau bahan 

sebagai barang pedoman pelaksanaan tugas;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan 

pengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan 

data seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, 

mengkoordinir kegiatan mengumpul data kegiatan potensi dengan cara 

disposisi atau secara lisan agar mengetahui tugas dan tanggung jawab 

masing-masing;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan 

kegiatan pada seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan 

restorasi sosial;  

5. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien;  

6. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas dalam 

mengadministrasikan komputer, mengelola bahan dan data seksi 

pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, 

mengkoordinir taman makam pahlawan dan kegiatan mengumpul data 
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kegiatan potensi sumber dana sosial yang berhubungan dengan 

rencana dan program kegiatan;  

7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

8. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;  

9. Membuat laporan kepada atasan baik berdasarkan hasil kerja sebagai 

bahan evaluasi bagi;  

10. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

B. SEKSI PEMBERDAYAAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial;  

2. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengadministrasikan, 

pengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan 

data Pemberdayaan perorangan dan keluarga, dengan cara disposisi 

atau secara lisan agar mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- 

masing;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;  

5. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas dalam 

mengadministrasi kan mengelola kegiatan, mengoperasikan komputer, 

mengelola bahan dan data kegiatan fasilitasi tenaga kesejahteraan 

sosial kecamatan (TKSK), Pembina pekerja sosial masyarakat, data 

kegiatan keluarga rentan, dan data lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga (LK3) serta family care unit (FCU) yang berhubungan dengan 

rencana dan program kegiatan;  

6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

7. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;  
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8. Membuat laporan kepada atasan baik berdasarkan hasil kerja sebagai 

bahan evaluasi;  

9. Melaporkanhasilkerjadancapaiankinerja;dan  

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

C. SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL 

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi :  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pemberdayaan 

Kelembagaan Sosial;  

2. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi 

pemberdayaan kelembagaan sosial, kegiatan bimbingan pemantapan 

menajemen LKS/orsos, bimbingan kerja sama dan penguatan 

kelembagaan sosial, bimbingan peningkatan program kemitraan, 

dengan cara disposisi atau secara lisan maupun tertulis agar 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;  

4. Mengkoordinir, membina, mengendalikan dan mengawasi upaya-

upaya pemberdayaan karang taruna;  

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka untuk 

pelancaran kegiatan seksi-seksi pemberdayaan kelembagaan sosial;  

6. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol/mengevaluasi pelaksanaan 

tugas kegiatan mengelola bimbingan masyarakat, mengelola penyiapan 

bahan paparan dan pengumpul, pendaftaran/perizinan lks agar hasil 

pelaksanaan tugas mendapatkan hasil sesuai target kegiatan;  

7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

8. Membuattelaahanstafuntukmeningkatkankinerjadalammelaksanakan 

tugas;  

9. Membuat laporan kepada atasan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;  

10. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 
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11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

6) BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN  

a. Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di Bidang Penanganan Kemiskinan.  

b. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bidang 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :  

1. Merencanakan operasional kerja tahunan seksi penanganan fakir 

miskin pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi 

penanganan fakir miskin daerah-daerah tertentu sebagai bahan 

pedoman pelaksanan tugas kegiatan;  

2. Merencanakan operasional program kebijakan yang diberikan atasan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang penanganan kemiskinan 

dinas sosial kota Palembang;  

3. Menyelenggarakan operasional program penanganan fakir miskin 

pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan 

fakir miskin daerah-daerah tertentu dan operasional program 

kebijakan atasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku 

agar berjalan lancer, tertib administrasi dan hasil yang optimal;  

4. Membagi tugas dan kegiatan seksi penanganan fakir miskin pedesaan, 

seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan fakir 

miskin daerah-daerah tertentu;  

5. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin 

pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan 

fakir miskin daerah-daerah tertentu agar pelaksanaan tugas efisien 

dan efektif;  

6. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi penanganan fakir miskin 

pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan 

fakir miskin daerah-daerah tertentu dalam penyiapan bahan 

pembinaan dan petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan;  

7. Mengkoordinasikan dengan unit kerja dan instansi terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan;  
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8. Pengawasan pelaksanaan kegiatan seksi penanganan fakir miskin 

pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi penanganan 

fakir miskin daerah-daerah tertentu yang berhubungan dengan 

rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku;  

9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi penanganan 

fakir miskin pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan, seksi 

penanganan fakir miskin daerah-daerah tertentu agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

10. Menyusun telaahan staf sebagai atasan berdasarkan kinerja 

bidang pemberdayaan sosial;  

11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil 

kerja sebagai bahan evaluasi bagi kepala dinas secara lisan maupun 

tertulis;  

12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;  

13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

A. SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN 

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Penanganan Fakir 

Miskin;  

2. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, 

menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta menyimpan 

data kedalam komputer, dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;  

5. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas 

pelaksana kegiatan, pengumpul data kegiatan bantuan kelompok 

usaha bersama (KUBE) perkotaan, mengosep laporan dan rencana 

kegiatan, yang berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;  
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6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

7. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;  

8. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

B. SEKSI DATA DAN INFORMASI 

Seksi Data Dan Informasi, mempunyai tugas :  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Data Dan Informasi;  

2. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, 

menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta menyimpan 

data kedalam komputer, dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;  

5. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas 

pelaksana kegiatan, pengumpul data penyusunan statistic kegiatan 

sosial, menyajikan dan memberikan informasi kegiatan sosial kepada 

masyarakat baik melalui media elektronik, media cetak dan lainnya;  

6. Membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan, mengevaluasi, 

pengolahan data PMKS/PSKS, data bahan, perencanaan dan 

melaporkan program kegiatan dinas sosial kota Palembang dengan 

cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan 

tanggung jawab masing-masing sub bagian;  

7. Membimbing bawahan dalam menyampaikan bahan pembinaan dan 

petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang 

di tetapkan;  

8. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas bawahan 

yang berhubungan dengan menyusun, mengevaluasi, pengolahan data 

PMKS/PSKS, dan melaporkan program kegiatan dinas sosial kota 

palembang program kegiatan agar dapat tercapai sesuai dengan target 

yang ditetapkan;  
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9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam menyusun, 

mengevaluasi, pengolahan data PMKS/PSKS, dan melaporkan 

kegiatan program kegiatan dinas sosial kota Palembang agar 

mendapatkan hasil sesuai target kegiatan;  

10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar 

mendapatkan hasil sesuai target kegiatan;  

11. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;  

12. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

C. SEKSI PENDAMPINGAN DAN BANTUAN STIMULAN 

Seksi Pendampingan Dan Bantuan Stimulan, mempunyai tugas :  

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pendampingan Dan 

Bantuan Stimulan;  

2. Membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien;  

3. Membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan, 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, menyusun, 

menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta menyimpan 

data kedalam komputer, dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;  

5. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol dan melaksanakan 

pendampingan UEP dan bantuan stimulan masyarakat miskin 

perkotaan pelaksanaan tugas pelaksana kegiatan, memverifikasi dan 

mengumpulkan data kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), 

mengonsep laporan dan rencana kegiatan, yang berhubungan dengan 

rencana dan program kegiatan;  

6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar mendapatkan 

hasil sesuai target kegiatan;  

7. Membuat telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;  

8. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya 
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Tabel 3.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung  Dinas Sosial Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DINSOS.01 Perlindungan dan Jaminan Sosial Utama DINSOS.01.01 Perlindaungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Alam 

DINSOS.01.02 Jaminan Sosial dan Keluarga 

DINSOS.01.03 Kesejahteraan Sosial 

DINSOS.02 Rehabilitasi Sosial Utama DINSOS.02.01 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 

DINSOS.02.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

DINSOS.02.03 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang 

DINSOS.03 Pemberdayaan Sosial Utama DINSOS.03.01 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

DINSOS.03.02 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 

DINSOS.03.03 Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 

DINSOS.04 Penanganan Fakir Miskin Utama DINSOS.04.01 Penanganan Fakir Miskin 

DINSOS.04.02 Data dan Informasi 

DINSOS.04.03 Pendampingan dan Bantuan Stimulan 

DINSOS.05 Umum dan Kepegawaian Pendukung - - 

DINSOS.06 Keuangan Pendukung - - 

DINSOS.07 Perencanaan dan Pelaporan Pendukung - - 
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Sosial Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINSOS.01
Perlindungan dan Jaminan

SosialMasalah Sosial

Masyarakat

Bantuan Sosial

Saran/Masukan

DINSOS.05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Laporan/ 
Akuntabilitas

Penurunan
Masalah Sosial

Partisipasi
Masyarakat

Pendamping
Berkualitas

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

DINSOS.02
Rehabilitasi Sosial

DINSOS.03
Pemberdayaan Sosial

DINSOS.04
Penanganan Fakir Miskin

DINSOS.06 
Keuangan

DINSOS.07
Perencanaan dan Pelaporan

PMKS
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Sosial Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINSOS.01.01
Perlindaungan Sosial

Korban Bencana Sosial dan

Alam

Masalah Sosial

Masyarakat

Bantuan Sosial

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Penurunan
Masalah Sosial

Partisipasi
Masyarakat

Pendamping
Berkualitas

Pemerintah

Masyarakat

DINSOS.01

Perlindungan dan Jaminan Sosial

DINSOS.01.02
Jaminan Sosial dan

Keluarga

DINSOS.01.03
Kesejahteraan Sosial

PMKS PMKS
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINSOS.02.01
Rehabilitasi Sosial Anak dan

Lanjut Usia

Masalah Sosial

Masyarakat

Bantuan Sosial

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Penurunan
Masalah Sosial

Partisipasi
Masyarakat

Pendamping
Berkualitas

Pemerintah

Masyarakat

DINSOS.02

Rehabilitasi Sosial

DINSOS.02.02
Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

DINSOS.02.03
Rehabilitasi Sosial Tuna 

Sosial, Korban Tindak

Kekerasan dan Korban 
Perdagangan Orang

PMKS PMKS
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINSOS.03.01
Pemberdayaan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial

Masalah Sosial

Masyarakat

Bantuan Sosial

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Penurunan
Masalah Sosial

Partisipasi
Masyarakat

Pendamping
Berkualitas

Pemerintah

Masyarakat

DINSOS.03

Pemberdayaan Sosial

DINSOS.03.02
Pemberdayaan Kelembagaan

Sosial

DINSOS.03.03
Pemberdayaan Potensi, 

Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial

PMKS PMKS
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINSOS.04.01
Penanganan Fakir Miskin

Masalah Sosial

Masyarakat

Bantuan Sosial

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Penurunan
Masalah Sosial

Partisipasi
Masyarakat

Pendamping
Berkualitas

Pemerintah

Masyarakat

DINSOS.04

Penanganan Fakir Miskin

DINSOS.04.02
Data dan Informasi

DINSOS.04.03
Pendampingan dan Bantuan

Stimulan

PMKS PMKS
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C. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

 
1. Identifikasi Pross Bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang merupakan lembaga unsur 

SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan 

Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palembang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang mempunyai kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut:  

1. Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang  

Kedudukan  

• Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan  

• Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 

Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang  

1. Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

Tugas pokok adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Mempunyai Fungsi :  

a. Memimpin kegiatan dinas dan urusan kesekretariatan serta bidang 

yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan 

oleh Walikota  

b. Penyusunan visi, misi, dan rencana strategis dinas  

c. Perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan kebijakan operasional 

pembangunan daerah di bidang tenaga kerja  

d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap 

pelaksanaan bantuan baik bersumber dari pemerintah maupun 

swasta  
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e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan 

unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam 

usaha pelaksanaan tugas dan fungsi  

f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan  

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota  

2. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

Tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, 

kehumasan dan kepegawaian. Mempunyai Fungsi :  

a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan 

pelaporan;  

b. Pelaksanaan urusan administrasi umum;  

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan 

perkantoran;  

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;  

e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan  

f.    pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan  

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tugas pokok adalah :  

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta sub bagian 

perencanaan dan pelaporan;  

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

antar bidang;  

c. menyusun dokumen perencanaan dinas;  

d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;  

e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;  

f. menyusun dokumen pelaporan dinas;  

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja ; dan  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas pokok adalah :  

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian;  

b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;  
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c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;  

d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan 

dinas;  

e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;  

f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;  

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

c. Sub Bagian Keuangan Tugas pokok adalah :  

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;  

b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;  

c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan 

perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks 

pembangunan ketenagakerjaan;  

d. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan 

anggaran;  

e. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung;  

f. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;  

g. mengontrol kegiatan perbendaharaan,verifikasi dan pembukuan / 

akuntansi;  

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

i. melaksanakan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

 

 

3. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Kerja  

Tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang 

kelembagaan dan pelatihan kerja. Mempunyai Fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis 

kompetensi;  

b. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang 

akan disebar luaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;  

c. Pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia lembaga pelatihan kerja swasta;  

d. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;  
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e. Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan 

lembaga pelatihan diperusahaan;  

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;  

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

1. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Kerja Tugas pokok adalah :  

• Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi kelembagaan 

dan pelatihan kerja;  

• Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja 

yang akan disebarluaskan;  

• Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan 

kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;  

• Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya 

manusia lembaga pelatihan kerja swasta;  

• Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;  

• Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan 

kerja swasta;  

• Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang 

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga 

pelatihan kerja swasta;  

• Menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian 

izin lembaga pelatihan kerja swasta;  

• Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga 

pelatihan kerja swasta;  

• Menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;  

• Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;  

• Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

2. Seksi Pelatihan dan Instruktur  

Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelatihan dan 

instruktur;  

• menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;  
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• menyiapkan program pelatihan;  

• menyiapkan sarana dan prasarana;  

• menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;  

• menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;  

• membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelatihan kerja;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

• melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

3. Seksi Sertifikasi  

Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi sertifikasi;  

• menyiapkan bahan analisis kebutuhan sertifikasi bagi peserta 

pelatihan dan tenaga kerja;  

• merencanakan kegiatan fasilitasi sertifikasi untuk peserta 

pelatihan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan;  

• merumuskan penyelenggaraan fasilitasi asesmen terkait calon 

peserta, assesor, tempat unjuk kerja, sarana dan 

prasarana,materi uji, pembiayaan, dan standar kompetensi kerja 

nasional yang digunakan bersama lembaga sertifikasi profesi 

untuk penerbitan sertifikat kompetensi;  

• memantau dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan 

asesmen:  

• menyusun bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta 

pelatihan dan tenaga kerja;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

• melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja  

Tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

penempatan dan perluasan tenaga kerja. Mempunyai Fungsi :  
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a. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja 

dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;  

b. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 

antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;  

c. pelaksanaan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;  

d. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta;  

e. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi s y a r a t - syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;  

f. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga 

Kerja Indonesia;  

g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri;  

h. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;  

i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia 

pra dan purna penempatan;  

j. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga 

Kerja Indonesia;  

k. pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna; 

l. pelaksanaan rekomendasi penerbitan perpanjangan ljin Memperkerjakan 

Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja lebih dari satu Kota dalam satu Kota;  

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;  

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan  

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tugas pokok adalah :  

• Menyusun rencana program dan kegiatan seksi penempatan tenaga 

kerja dalam negeri;  

• merencanakan penyediaan Sumber Daya Manusia untuk jabatan 

pengantar kerja dan petugas antar kerja;  

• merencanakan kegiatan sarana dan prasarana pemberian informasi 

pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan 

kerja;  
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• membuat Rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan 

kerja;  

• merencanakan Sumber Daya Manusia pemberian izin lembaga 

penempatan tenaga kerja swasta;  

• menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;  

• menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan 

tenaga kerja swasta;  

• menyusun kesiapan Sumber Daya Manusia untuk pelayanan 

penerbitan perpanjangan IMTA;  

• memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi penempatan tenaga 

kerja luar negeri;  

• menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait penyebarluasan informasi 

Syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;  

• menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi 

syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;  

• memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan inforrnasi syarat 

dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;  

• rnerencanakan penyiapan Sumber Daya Manusia terkait pelayanan 

kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia 

ke luar negeri;  

• menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;  

• merencanakan penyiapan Sumber Daya Manusia terkait pelayanan 

penandatanganan perjanjian kerja;  

• menyiapakan Sumber Daya Manusia untuk melakukan penyelesaian 

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;  

• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan 

Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan;  
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• menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan 

kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;  

• memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan 

Tenaga Kerja Indonesia;  

• menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk pemberdayaan Tenaga Kerja 

Indonesia purna;  

• menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan Tenaga Kerja 

Indonesia purna;  

• memantau dan mengevaluasi pcmberdayaan Tenaga Kerja Indonesia 

purna;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

• Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penempatan 

tenaga kerja  

• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja  

• Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain 

dibidang penempatan kerja  

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya  

c. Seksi Perluasan Kerja Tugas pokok adalah :  

• menyusun Rencana program dan kegiatan seksi perluasan kerja  

• merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang 

menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja 

kepada masyarakat;  

• merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;  

• membuat rencana kerja tentang Pengemba ngan dan perluasan 

kesempatan kerja;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

• melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

5. Bidang Syarat Kerja, Pengupahan, dan Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 

di bidang syarat kerja, pengupahan, dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. Fungsi adalah:  
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a. penyusunan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 

bersama dengan ruang lingkup operasi Kota;  

b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Kota;  

c. pelaksanaan Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan 

perusahaan dengan ruang lingkup operasional Kota;  

d. pelaksanaan koordinasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 

perusahaan;  

e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pernberdayaan Lembaga 

Kerja Sama Bipartit di perusahaan;  

f. pelaksanaan koordinasi mediasi terhadap potensi dan mediasi 

perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;  

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait:  

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan  

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

a. Seksi Syarat Kerja Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi syarat kerja;  

• menyusun penyiapan Sumber Daya Manusia yang memahami aturan 

pembuatan Peraturan perusahaan dan Perjanjian kerjasama;  

• menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di 

perusahaan rnelalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;  

• membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di Kota; • 

melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

• melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya  

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi syarat kerja;  

• menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;  

• menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan 

sosial tenaga kerja;  

• menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum Kota dan 

sektoral;  
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• menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan jaminan sosial 

tenaga kerja; 

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tugas pokok adalah:  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial;  

• menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial;  

• menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian 

perselisian hubungan industrial;  

• melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan 

penyelesaian perselisian hubungan industrial, mogok kerja dan 

penutupan perusahaan  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

6. Bidang lnformasi Pasar Kerja dan Produktivitas  

Bidang lnformasi Pasar Kerja dan Produktivitas, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang informasi pasar kerja dan 

produktivitas Fungsi adalah:  

a. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 

satu Kota;  

b. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil  

c. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada 

perusahaan kecil;  

d. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota;  

e. pelaksanaan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;  

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;  

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan  

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya  

a. Seksi Informasi Pasar Kerja Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi informasi pasar kerja;  
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• merencanakan penyiapan Sumber Daya Manusia terkait pemberian 

inforrnasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;  

• mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian 

inforrnasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;  

• merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar 

kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

• melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

b. Seksi Produktivitas Tugas pokok adalah :  

• menyusun rencana program dan kegiatan seksi produktivitas;  

• menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;  

• menyiapkan Sumberdaya Manusia bidang konsultansi produktivitas;  

• menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;  

• melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas;  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya  

c. Seksi Pengukuran Produktivitas Tugas pokok adalah :  

• Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengukuran produktivitas;  

• Menyiapkan Sumberdaya Manusia bidang pengukuran produktivitas;  

• menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;  

• merencanakan pemantauan tingkat produktivitas:  

• melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

7. UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palembang  

Tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketenagakerjaan 

pada tingkat operasional yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan 

keterampilan kerja baik teknik maupun managerial, penyuluhan, 

pengukuran produktivitas serta konsultasi managemen, pelatihan dan 

keterampilan managemen dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja. Fungsi adalah:  

a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pelaksanaan keterampilan 

dan produktivitas tenaga kerja 

b. Penyusunan rencana program kerjasama pelatihan keterampilan dan 

peningkatan produktivitas  
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c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pelatihan kerja 

dalam berbagai macam kejuruan baik dalam bidang teknik maupun 

manajerial yang di selenggarakan didalam maupun diluar Balai 

Latihan Kerja dan Produktivitas melalui unit latihan keliling  

d. Pemberian layanan informasi pelatihan 

e. Pelaksanaan seminar-seminar, penyuluhan, penelaahan dan 

pengukuran produktivitas serta konsultasi manajemen 

f. Fasilitas penempatan kelulusan peserta Latihan 

g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya 

Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait  

a. Kepala UPT BLKP  

Tugas pokok adalah memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

sebagian tugas operasional Dinas Ketenagakerjaan dalam bidang pelatihan 

keterampilan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. Fungsi adalah:  

• Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelatihan kerja dan 

produktivitas  

• Penyiapan jadwal pelatihan  

• Pengkoordinasian penyiapan penyelenggaraan pelatihan keterampilan 

kerja dan produktivitas  

• Pengendalian dan pemantauan kegiatan pelatihan dan produktivitas  

• Penyiapan program-program pelatihan dan pemberian layanan 

informasi pelatihan  

• Fasilitasi penerbitan sertifikasi kelulusan pelatihan  

• Fasilitasi penempatan peserta hasil pelatihan  

• Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait  

• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas  

b. Kepala Subbagian Tata usaha  

Tugas pokok adalah melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, 

kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan. Fungsi adalah:  

• Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang dan tugasnya  
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• Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokumentasi  

• Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian  

• Pengelolaan administrasi keuangan meliputi perbendaharaan, 

versifikasi, pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan  

• Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan 

usulan sarana dan prasarana latihan  

• Pelayanan administrasi kelengkapan dokumen peserta pelatihan  

• Penyiapan surat keterangan kelulusan pelatihan (Sertifikasi)  

• Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas  

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.  

c. Petugas Teknis Operasional  

Tugas pokok adalah mempersiapkan pelaksanaan pelatihan kerja dan 

produktivitas serta uji keterampilan. Fungsi adalah:  

• Penyiapan jadwal pelatihan  

• Penyiapan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan produktivitas  

• Penyiapan bahan-bahan dan fasilitas-fasilitas pelatihan  

• Pelaksanaan penyuluhan produktivitas  

• Pemeliharaan dan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana 

pelatihan  

• Penyelenggaraan konsultasi managerial  

• Pemasyarakatan pengikatan kualitas dan produktivitas  

• Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait  

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT  

d. Kelompok Jabatan Fungsional  

Tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang 

keahlian masing-masing.  
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Tabel 4.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DISNAKER.01 Kelembagaan dan Pelatihan Kerja Utama DISNAKER.01.01 Kelembagaan dan Pelatihan Kerja 

DISNAKER.01.02 Pelatihan dan Instruktur 

DISNAKER.01.03 Sertifikasi 

DISNAKER.02 Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas  Utama DISNAKER.02.01 Informasi Pasar Kerja 

DISNAKER.02.02 Produktivitas 

DISNAKER.02.03 Pengukuran Produktivitas 

DISNAKER.03 Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Utama DISNAKER.03.01 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 

DISNAKER.03.02 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 

DISNAKER.03.03 Perluasan Kerja 

DISNAKER.04 Syarat Kerja, Pengupahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Utama DISNAKER.04.01 Syarat Kerja 

DISNAKER.04.02 Pengupahan dan Jaminan Sosial 

DISNAKER.04.03 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

DISNAKER.05 Umum dan Kepegawaian Pendukung 
  

DISNAKER.06 Keuangan Pendukung 
  

DISNAKER.07 Perencanaan dan Pelaporan Pendukung 
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISNAKER.01
Kelembagaan dan Pelatihan

Kerja
Informasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

DISNAKER.05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PALEMBANG

DISNAKER.02
Informasi Pasar Kerja dan

Produktivitas

DISNAKER.03
Penempatan dan Perluasan

Tenaga Kerja

DISNAKER.04
Syarat Kerja, Pengupahan

dan Penyelesaian Hubungan

Industrial

DISNAKER.06 
Keuangan

DISNAKER.07
Perencanaan dan Pelaporan

Dunia Usaha

Dunia Usaha
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISNAKER.01.01
Kelembagaan dan Pelatihan

Kerja
Informasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

DISNAKER.01

Kelembagaan dan Pelatihan Kerja

DISNAKER.01.02
Pelatihan dan Instruktur

DISNAKER.01.03
Sertifikasi

Dunia Usaha

Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISNAKER.02.01
Informasi Pasar KerjaInformasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

DISNAKER.02

Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas

DISNAKER.02.02
Produktivitas

DISNAKER.02.03
Pengukuran Produktivitas

Dunia Usaha

Dunia Usaha



 50 
 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISNAKER.03.01
Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Negeri
Informasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

DISNAKER.03

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

DISNAKER.03.02
Penempatan Tenaga Kerja

Luar Negeri

DISNAKER.03.03
Perluasan Kerja

Dunia Usaha

Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISNAKER.04.01
Syarat KerjaInformasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

DISNAKER.04

Syarat Kerja, Pengupahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial

DISNAKER.04.02
Pengupahan dan Jaminan

Sosial

DISNAKER.04.03
Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Dunia Usaha

Dunia Usaha
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D. Dinas Kesehatan Kota Palembang 

1. Identifikasi Pross Bisnis Dinas Kesehatan Kota Palembang 

Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok membantu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang 

menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi Dinas Kesehatan sebagai 

berikut: 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, 

alat Kesehatan serta sumber daya Kesehatan. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan 

pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan 

serta sumber daya Kesehatan. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, 

alat Kesehatan serta sumber daya Kesehatan. 

d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas 

Kesehatan Kota. 

e. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas 

Kesehatan kota. 

f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai degan lingkup tugasnya. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan 

bidang Kesehatan. 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di 

bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 

Tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi sebagai 

berikut: 

1. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan 

dan kepegawaian. 

Fungsi: 

a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan 
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b. Pelaksanaan urusan administrasi umum 

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran 

d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian 

e. Pelaksanaan urusan kehumasan 

f. Pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan 

 

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

a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

Kepegawaian; 

b. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat;  

c. Mengelola kearsipan dan kepustakaan;  

d. Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas;  

e. Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;  

f. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;  

g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:  

a. Menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan;  

b. Menyusun rencana anggaran kerja dinas;  

c. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan pengunaan 

anggaran;  

d. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan tidak 

langsung;  

e. Menyusunan dan menganalisa laporan keuangan;  

f. Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/akuntansi;  

g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

(3) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, mempunyai tugas:  

a. Menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan;  

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

antar bidang;  
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c. Menyusun dokumen perencanaan dinas;  

d. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;  

e. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;  

f. Menyusun dokumen pelaporan dinas;  

g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

2. Bidang Kesehatan Masyarakat 

Tugas pokok bidang Kesehatan masyarakat yaitu melaksanakan sebagian 

tugas dinas di bidang Kesehatan masyarakat. 

Fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan keluarga, Kesehatan lingkungan, 

Kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarkaat, serta promosi Kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat 

b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan Kesehatan 

keluarga, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga gizi 

masyarakat serta promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan 

Kesehatan keluarga, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga 

gizi masyarakat, serta promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

d. Pembantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan Kesehatan 

keluarga, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga gizi 

masyarakat, serta promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

e. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kesehatan keluarga 

dan gizi masyarakat; 

b. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan 

maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan 

remaja, uks, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut 

usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

c. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan 

maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan 
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remaja, uks, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut 

usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

d. menyusun norma, standar, produser, dan kriteria di bidang 

kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia 

sekolah dan remaja, uks, usia reproduksi dan keluarga berencana, 

dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat; 

e. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervise 

regulasi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak 

prasekolah, usia sekolah dan remaja, uks, usia reproduksi dan 

keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat; 

f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan 

remaja, uks, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut 

usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

g. memantau, evaluasi, dan pelaporan di penyiapan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria                di bidang maternal 

dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, 

uks, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta 

perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat, mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi promosi dan 

pemberdayaan berbasis masyarakat; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, 

informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi 

sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan berbasis 

masyarakat; 
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c. melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan 

edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya 

dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan berbasis masyarakat; 

d. menyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan 

kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan, dan 

pemberdayaan berbasis masyarakat; 

e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, 

informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi 

sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan berbasis 

masyarakat; 

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, 

informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi 

sumber daya dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan berbasis 

masyarakat;  

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyehatan 

lingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan 

penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, 

radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olah raga; 

c. melaksanakan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan dan 

sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah 

dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta 

kesehatan olah raga; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan 

pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan 

limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olah raga; 
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e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi               di 

bidang penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan 

pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan 

limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olah raga; 

f.    memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan 

lingkungan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan 

penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, 

radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olah raga; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans 

epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit zoonotic, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular serta upaya Kesehatan jiwa dan narkoba, psikotoprika, zat adiktif 

lainnya (napza) serta bencana 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans 

epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit zoonotic, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular serta upaya Kesehatan jiwa dan narkoba, psikotoprika, zat adiktif 

lainnya (napza) serta bencana 

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans 

epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit zoonotic, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular serta upaya Kesehatan jiwa dan narkoba, psikotoprika, zat adiktif 

lainnya (napza) serta bencana 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit 

zoonotic, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta 

upaya Kesehatan jiwa dan narkoba, psikotoprika, zat adiktif lainnya 

(napza) serta bencana 
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e. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Surveilans dan 

Imunisasi; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang surveilans, wabah dan 

bencana serta imunisasi; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, wabah 

dan bencana serta imunisasi; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

surveilans, wabah dan bencana serta imunisasi; 

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, wabah 

dan bencana serta imunisasi; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, hiv, 

aids dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan 

pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, hiv, 

aids dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran 

pernapasan akut, hiv, aids dan penyakit infeksi menular seksual, 
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hepatitis, dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit 

tropis menular langsung; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran 

pernapasan akut, hiv, aids dan penyakit infeksi menular seksual, 

hepatitis, dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit 

tropis menular langsung; 

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan 

pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, hiv, 

aids dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, dan penyakit 

infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa serta NAPZA, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta 

NAPZA; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, 

jantung dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes 

mellitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, 

intelegensia, dan kesehatan jiwa serta NAPZA; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, 

jantung dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes 

mellitus, gangguan metabolic, gangguan indera dan fungsional, 

intelegensia, dan kesehatan jiwa serta NAPZA; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di 

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan 

gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker, 

kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolic, gangguan 
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indera dan fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta 

NAPZA; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan 

imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, 

diabetes mellitus, gangguan metabolic, gangguan indera dan 

fungsional, intelegensia, dan kesehatan jiwa serta NAPZA; 

f. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidan pencegahan dan 

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, 

jantung dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes 

mellitus, gangguan metabolic, gangguan indera dan fungsional, 

intelegensia, dan kesehatan jiwa serta NAPZA; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Pelayanan Kesehatan 

Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang 

Pelayanan Kesehatan. 

Fungsi:  

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan tradisional, pelayanan 

Kesehatan rujukan dan jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu 

layanan fasilitas pelayanan Kesehatan 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan tradisional, pelayanan 

Kesehatan rujukan dan jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu 

layanan fasilitas pelayanan Kesehatan 

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan Kesehatan 

primer dan pelayanan Kesehatan tradisional, pelayanan Kesehatan 

rujukan dan jaminan Kesehatan serta peningkatan mutu layanan fasilitas 

pelayanan Kesehatan 

d. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan 

kesehatan primer dan kesehatan tradisional; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan 

primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan 

perorangan dan balai pengobatan, pelayanan gigi dan mulut serta 

rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan primer; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan primer 

meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan 

dan balai pengobatan, pelayanan gigi dan mulut serta rekomendasi 

perizinan fasilitas pelayanan kesehatan primer; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di 

bidang pelayanan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, 

upaya kesehatan perorangan dan balai pengobatan, pelayanan gigi 

dan mulut serta rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan 

kesehatan primer; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

pelayanan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya 

kesehatan perorangan dan balai pengobatan, pelayanan gigi dan 

mulut serta rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 

primer; 

f. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan primer 

meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan 

dan balai pengobatan, pelayanan gigi dan mulut serta rekomendasi 

perizinan fasilitas pelayanan kesehatan primer;  

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan 

rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit 
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pendidikan, kesehatan haji, jaminan kesehatan, public safety center 

(psc) serta rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 

rujukan; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan 

rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit 

pendidikan, kesehatan haji, jaminan Kesehatan, Public Safety Center 

(PSC) serta rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 

rujukan; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat 

darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah 

sakit, serta rumah sakit pendidikan, kesehatan haji, jaminan 

kesehatan, public safety center (psc) serta rekomendasi perizinan 

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat 

terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

rumah sakit pendidikan, kesehatan haji, jaminan kesehatan serta 

public safety center (psc) serta rekomendasi perizinan fasilitas 

pelayanan kesehatan rujukan; 

f. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan 

rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit 

pendidikan, kesehatan haji, jaminan kesehatan, public safety center 

(psc) serta rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 

rujukan; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(3) Seksi Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan mutu 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan akreditasi; 
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b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan 

kesehatan dan peningkatan mutu layanan, akreditasi Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan primer, rujukan, laboratorium, serta sarana 

dan prasarana kesehatan lainnya; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan 

kesehatan dan peningkatan mutu layanan, akreditasi Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan primer, rujukan, laboratorium, serta sarana 

dan prasarana kesehatan lainnya; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di 

bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu 

layanan, akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer, rujukan, 

laboratorium, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan, 

akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer, rujukan, 

laboratorium, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

h. memantaukan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas 

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan, akreditasi 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer, rujukan, laboratorium, serta 

sarana dan prasarana kesehatan lainnya; 

 

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Tugas pokok bidang ini yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

daya Kesehatan. 

Fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat 

Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga serta sumber daya 

manusia Kesehatan. 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat 

Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga serta sumber daya 

manusia Kesehatan. 
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c. Bimbingan teknis dan supervise di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan 

perbekalan Kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia 

Kesehatan. 

d. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(1) Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kefarmasian; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi 

sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 

pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola 

perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian dan rekomendasi 

perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan 

distribusi sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 

pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola 

perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian dan rekomendasi 

perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di 

bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pembekalan 

kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan kesehatan rumah 

tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian 

dan rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga, pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, 

tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian dan 

rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian; 

f. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi 

sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 

pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola 

perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian dan rekomendasi 

perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 
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h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(2) Seksi Alat Kesehatan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi alat kesehatan; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang alat kesehatan dan 

penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b, kelas c, kelas d produk 

radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk 

mandiri dan rekomendasi perizinan toko alat kesehatan; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang alat kesehatan dan 

penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b, kelas c, kelas d produk 

radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk 

mandiri dan rekomendasi perizinan toko alat kesehatan; 

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di 

bidang alat kesehatan dan penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b, 

kelas c, kelas d produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan 

khusus, produk mandiri dan dan rekomendasi perizinan toko alat 

kesehatan; 

e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

alat kesehatan dan penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b, kelas 

c, kelas d produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan 

khusus, produk mandiri dan rekomendasi perizinan toko alat 

kesehatan; 

f.    memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan 

penilaian alat kesehatan kelas a, kelas b, kelas c, kelas d produk 

radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk 

mandiri dan rekomendasi perizinan toko alat kesehatan;  

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sumber daya 

manusia kesehatan; 
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b. menyusun kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, 

pendayagunaan, peningkatan kompetensi, rekomendasi perizinan 

tenaga kesehatan dan pembinaan mutu sumber daya manusia 

kesehatan serta sekolah kesehatan dan penelitian/riset; 

c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, 

peningkatan kompetensi, rekomendasi perizinan tenaga kesehatan 

dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan serta 

sekolah kesehatan dan penelitian/riset; 

d. memantau, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemberdayaan 

sumber daya manusia kesehatan dibidang perencanaan, 

pendayagunaan, peningkatan kompetensi, rekomendasi perizinan 

tenaga kesehatan dan pembinaan mutu sumber daya manusia 

kesehatan serta sekolah kesehatan dan penelitian/riset; 

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Tabel 5.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung Dinas Kesehatan Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DINKES.0
1 

Kesehatan Masyarakat Utama DINKES.01.0
1 

Kesehatan Keluarga dan Gizi 

DINKES.01.0
2 

Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat 

DINKES.01.0
3 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

DINKES.0
2 

Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit 

Utama DINKES.02.0
1 

Surveilans dan Imunisasi 

DINKES.02.0
2 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

DINKES.02.0
3 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa serta 
NAPZA 

DINKES.0
3 

Pelayanan Kesehatan Utama DINKES.03.0
1 

Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 

DINKES.03.0
2 

Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan 

DINKES.03.0
3 

Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

DINKES.0
4 

Sumber Daya Kesehatan Utama DINKES.04.0
1 

Kefarmasian 

DINKES.04.0
2 

Alat Kesehatan 

DINKES.04.0
3 

Sumber Daya Kesehatan 

DINKES.0
5 

Umum dan Kepegawaian Pendukun
g 

  

DINKES.0
6 

Keuangan Pendukun
g 

  

DINKES.0
7 

Perencanaan dan Pelaporan Pendukun
g 
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Kesehatan Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINKES.01
Kesehatan MasyarakatInformasi

Kesehatan

Masyarakat

Kebutuhan

Kompetensi

Tenaga Kesehatan

Saran/Masukan

DINKES. 05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Kesehatan

Pelayanan
Kesehatan

Kualitas
Kesehatan

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

DINKES.02
Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

DINKES.03
Pelayanan Kesehatan

DINKES.04
Sumber Daya Kesehatan

DINKES..06 
Keuangan

DISNAKER.07
Perencanaan dan Pelaporan

Dunia Usaha

Dunia Usaha
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Kesehatan Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINKES.01.01
Kesehatan Keluarga dan

Gizi
Informasi
Kesehatan

Masyarakat

Kebutuhan

Kompetensi

Tenaga Kesehatan

Saran/Masukan

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Kesehatan

Pelayanan
Kesehatan

Kualitas
Kesehatan

Pemerintah

Masyarakat

DINKES.01

Kesehatan Masyarakat

DINKES.01.02
Promosi dan Pemberdayaan

Kesehatan Berbasis

Masyarakat

DINKES.01.03
Kesehatan Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINKES.02.01
Surveilans dan ImunisasiInformasi

Kesehatan

Masyarakat

Kebutuhan

Kompetensi

Tenaga Kesehatan

Saran/Masukan

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Kesehatan

Pelayanan
Kesehatan

Kualitas
Kesehatan

Pemerintah

Masyarakat

DINKES.02

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

DINKES.02.02
Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

DINKES.02.03
Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa 
serta NAPZA

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINKES.03.01
Pelayanan Kesehatan Primer 

dan Tradisional
Informasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

DINKES.03

Pelayanan Kesehatan

DINKES.03.02
Pelayanan Kesehatan

Rujukan dan Jaminan

Kesehatan

DINKES.03.03
Peningkatan Mutu Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DINKES.04.01
KefarmasianInformasi

Ketenagakerjaan

Masyarakat

Kebutuhan
Kompetensi

Tenaga Kerja

Saran/Masukan

Laporan/ 
Akuntabilitas

Informasi
Ketenagakerjaan

Sertifikasi
Kompetensi

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pemerintah

Masyarakat

DINKES.04

Sumber Daya Kesehatan

DINKES.04.02
Alat Kesehatan

DINKES.04.03
Sumber Daya Kesehatan

Dunia Usaha Dunia Usaha
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E. Dinas Perindustrian Kota Palembang 

1. Identifikasi Pross Bisnis Dinas Perindustrian Kota Palembang 

Dinas Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tugas 

pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarkaan fungsi: 

g. Perumusan kebijakan teknis 

h. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

i. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya 

k. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

petunjuk pelaksanaannya. 

 

2. Sekretariat 

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan 

perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan 

administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan 

b. Pelaksanaan urusan administrasi umum 

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran 

d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian 

e. Pelaksanaan urusan kehumasan, dan 

f. Pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan. 

 

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

a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

Kepegawaian; 

b. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat;  

c. Mengelola kearsipan dan kepustakaan;  

d. Mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas;  
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e. Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;  

f. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;  

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;  

h. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:  

a. Menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan;  

b. Menyusun rencana anggaran kerja dinas;  

c. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan pengunaan 

anggaran;  

d. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan tidak 

langsung;  

e. Menyusunan dan menganalisa laporan keuangan;  

f. Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/akuntansi;  

g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

(3) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, mempunyai tugas:  

a. Menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan;  

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

antar bidang;  

c. Menyusun dokumen perencanaan dinas;  

d. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;  

e. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;  

f. Menyusun dokumen pelaporan dinas;  

g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

3. Bidang Industri Pangan 
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Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang industry 

pangan. 

Fungsinya: 

a. Penyelenggaraan sub urusan undustri pangan 

b. Pelaksanaan koordinasi, terkait industry hasil laut, perikanan, industry 

hasil pertanian dan industri minuman 

c. Penyebarluasan informasi industry pangan 

d. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industry 

hasil laut dan perikanan, industry hasil pertanian dan industry 

minuman 

e. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan, melaksanakan tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry hasil 

laut dan perikanan 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry hasil laut dan 

perikanan 

c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

dan standar industry hasil laut dan perikanan 

d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan 

industry hasil laut dan perikanan 

e. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

(2) Seksi Industri Hasil Pertanian, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry hasil 

pertanian 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry hasil 

pertanian 
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c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

dan standar industry hijau pada seksi industry hasil pertanian 

d. Menyiapkan bahan stnadar prosedur dan rekomendasi perizinan 

industry hasil pertanian 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Industri Minuman, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry 

minuman 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry minuman 

c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

hijau pada industry minuman 

d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan 

industry minuman 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Indsutri Logam, Mesin dan Kimia 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang industry 

logam, mesin dan kimia. Fungsinya: 

a. Penyelenggaraan sub urusan bidang industry logam, mesin dan kimia 

b. Pelaksanaan koordinasi terkait industry logam, industry mesin dan 

industry kimia 

c. Penyebarkuasan informasi industry logam, mesin dan kimia 

d. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi perizinan industry 

logam, mesin dan kimia 

e. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, 

dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Seksi Industri Logam, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry logam 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry logam 

c. Menyiapkan standar prosedur dan rekomendasi perizinan 

industry logam 

d. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Industri Mesin, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry mesin 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry mesin 

c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

dan standar industry hijau pada seksi industi mesin 

d. Menyiapkan bahan standar porsedur dan rekomendasi perizinan 

industry mesin 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(3) Seksi Industri Kimia, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry kimia 

b. Me nyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry kimia 

c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional 

Indonesia dan standar industry pada seksi industry kimia, 

d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi 

perizinan industry kimia 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

5. Bidang Industri Sandang 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang insudtri 

sandang, fungsinya: 
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a. Penyelenggaraan sub urusan terkait industry sandang 

b. Pelaksanaan koordinasi terkait industry hasil hutan dan perkebunan, 

industry kerajinan, industry tekstil dan kulit 

c. Penyebarluasan informasi industry sandang 

d. Menyusun standar prosedur dan rekomendasi perizinan industry hasil 

hutan dan perkebunan, industry kerajinan, industry tekstil dan kulit 

e. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Industri Hasil hutan dan Perkebunan, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry hasil 

hutan dan perkebunan 

b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis 

seksi industry hasil hutan dan perkebunan 

c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

dan standar industry hijau pada industry hasil hutan dan 

perkebunan 

d. Menyiapkan bahan penyusunan standar prosedur dan 

rekomendasi perizinan industry hasil hutan dan perkebunan 

e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai degan tugas seksi 

industry hasil hutan dan perkebunan 

f. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum industry 

hasil hutan dan perkebunan 

g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry 

kerajinan 

b. Meyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry kerajinan 
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c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

dan standar industry hijau pada seksi industry kerajinan 

d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan 

industry kerajinan 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Industri Tekstil dan Kulit, melaksanakan tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi industry tekstil 

dan kulit 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industry tekstil dan 

kulit 

c. Menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional Indonesia 

dan stanfat industry hijau pada seksi industry tekstil dan kulit 

d. Menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi perizinan 

industry tekstil dan kulit 

e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

6. Bidang Pengembangan Wilayah Industri 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang 

pengembangan wilayah industry, fungsinya:  

a. Penyelenggaraan sub urusan pengembangan wilayah industry 

b. Pelaksanaan koordinasi terkait standarisasi dan pengembangan 

wilayah, sumber daya dan sarana prasarana industry, pemberdayaan 

industry kecil dan menengah 

c. Penyebarluasan informasi pengembangan wilayah industry 

d. Penyusunan standar prosedur dan rekomendasi periznan 

pengembangan wilayah sumber daya dan sarana prasarana industry, 

pemberdayaan industry kecil dan menengah 

e. Penyusunan rencana induk pembangunan industry daerah (Ripinda) 

dan rencana induk pembangunan industry kecil (Ripik) 



 
80 

 

f. Penyusunan pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan dan 

sentra-sentra industry 

g. Pemberian fasilitasi program peningkatan penggunaan produk dalan 

negeri (P3DN) 

h. Pemberian fasilitasi penumbuhan wirausaha, bantuan teknis, dan 

pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan serta promosi 

industi dan jasa industry pada industry kecil dan menengah 

i. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait 

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, 

dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tufas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Standarisasi dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi standarisasi dan 

pengembangan wilayah 

b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi standarisasi dan 

pengembangan wilayah 

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

pengembangan Kawasan sentra-sentra industry 

d. Penyiapan bahan-bahan penyusunan rencana induk 

pembangunan industry daerah (Ripinda) dan rencana induk 

pembangunan industry kecil (Ripik) 

e. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

pengembangan Kawasan dan sentra-sentra industry 

f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi sumber daya dan 

sarana prasarana industry 
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b. Menyiapkan bahan-bahan program sumber daya dan sarana 

prasarana industry peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri (P2DN) 

c. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

(3) Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemberdayaan 

industry kecil dan menengah 

b. menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri kecil dan 

menengah; 

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga 

penyuluh lapangan; 

d. menyiapkan fasilitas penumbuhan wirausaha, bantuan teknis, 

dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta 

promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan 

menengah; 

e. menyiapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan tenaga 

penyuluh lapangan;  

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Tabel 6.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung  Dinas Perindustrian Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DISPERIN.01 Industri Pangan Utama DISPERIN.01.01 Industri Hasil Laut dan Perikanan 

DISPERIN.01.02 Hasil Pertanian 

DISPERIN.01.03 Minuman 

DISPERIN.02 Industri Logam, Mesin dan Kimia Utama DISPERIN.02.01 Industri Logam 

DISPERIN.02.02 Industri Mesin 

DISPERIN.02.03 Industri Kimia 

DISPERIN.03 Industri Sandang Utama DISPERIN.03.01 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

DISPERIN.03.02 Industri Kerajinan 

DISPERIN.03.03 Industri Tekstil dan Kulit 

DISPERIN.04 Pengembangan Wilayah Industri Utama DISPERIN.04.01 Standarisasi dan Pengembangan Wilayah 

DISPERIN.04.02 Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri 

DISPERIN.04.03 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah 

DISPERIN.05 Umum dan Kepegawaian Pendukung 
  

DISPERIN.06 Keuangan Pendukung 
  

DISPERIN.07 Perencanaan dan Pelaporan Pendukung 
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Perindustrian Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah DISPERIN.01
Industri Pangan

Masyarakat

DISPERIN. 05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG

DISPERIN.02
Industri Logam, Mesin dan

Kimia

DISPERIN.03
Industri Sandang

DISPERIN.04
Pengembangan Wilayah 

Industri

DISPERIN.06 
Keuangan

DISPERIN..07
Perencanaan dan Pelaporan

Dunia Usaha Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Perindustrian Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERIN.01.01
Industri Hasil Laut dan

Perikanan
Sumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERIN.01

Industri Pangan

DISPERIN.01.02
Hasil Pertanian

DISPERIN.01.03
Minuman

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERIN.02.01
Industri LogamSumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERIN.02

Industri Logam, Mesin dan Kimia

DISPERIN.02.02
Industri Mesin

DISPERIN.02.03
Industri Kimia

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERIN.03.01
Industri Hasil Hutan dan

Perkebunan
Sumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERIN.03

Industri Sandang

DISPERIN.03.02
Industri Kerajinan

DISPERIN.03.03
Industri Tekstil dan Kulit

Dunia Usaha Dunia Usaha



 87 
 

 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERIN.04.01
Standarisasi dan

Pengembangan Wilayah
Sumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERIN.04

Pengembangan Wilayah Industri

DISPERIN.04.02
Sumber Daya dan Sarana

Prasarana Industri

DISPERIN.04.03
Pemberdayaan Industri

Kecil dan Menengah

Dunia Usaha Dunia Usaha
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F. Dinas Perdagangan Kota Palembang 

1. Identifikasi Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung 

Dinas Perdagangan Kota Palembang 

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan tugas 

pembantuan. Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 

 

2. Sektetaris 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, 

kehumasan dan kepegawaian. Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan urusan administrasi umum; 

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan 

perkantoran; 

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 

e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan 
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f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan. 

 

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

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian;  

b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat; 

c. mengelola kearsipan dan kepustakaan; 

d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas; 

e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; 

f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub bagian 

perencanaan keuangan dan pelaporan; 

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

antar bidang; 

c. menyusun dokumen perencanaan dinas; 

d. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; 

e. menyusun rencana anggaran kerja dinas; 

f. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan 

anggaran; 

g. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

h. menyusun dan menganalisa laporan keuangan; 

i. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/akuntansi; 

j. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas; 

k. menyusun dokumen pelaporan dinas; 

l. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan 
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Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan dan 

pengembangan perdagangan. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan 

Perdagangan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pembinaan 

dan pengembangan perdagangan; 

b. pelaksanaan program petunjuk teknis dan bahan kebijakan 

perizinan dan pengembangan perdagangan serta melaksanakan 

penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan 

dan izin usaha toko swalayan; 

c. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang 

internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi 

dagang bagi produk ekspor unggulan; 

d. pelaksanaan partisipasi dalam pameran dagang internasional, 

pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi 

dagang produk ekspor; 

e. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala 

daerah; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Fasilitasi Pelaku Usaha Perdagangan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi fasilitasi pelaku 

usaha perdagangan; 

b. menyiapkan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran 

kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu 

barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya; 

c. menyediakan ruang pamer produk ekspor secara fisik (non 

virtual) dan/atau non fisik (virtual); 

d. memberikan informasi terkait dengan pengembangan ekspor; 
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e. memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang 

berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar 

negeri; 

f. menyiapkan keikutan pelaku usaha yang berorientasi ekspor 

pada pameran dagang di dalam dan diluar negeri; 

g. melaksanakan kemitraan bagi pelaku usaha; 

h. menyiapkan penyertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor 

pada kegiatan penghargaaan nasional; 

i. menyediakan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan 

(pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);  

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pengembangan Perdagangan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengembangan 

perdagangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim 

usaha mikro kecil menengah perdagangan, peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri dan promosi peningkatan 

akses pasar; 

c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan produk, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri dan promosi peningkatan akses pasar; 

d. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan 

partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran 

dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang; 

e. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang 

akan dipromosikan saat berparisipasi dalam pameran 

internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang 

lokal serta misi dagang; 

f. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan 

produk ekspor; 
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g. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik; 

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Pembinaan Perdagangan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan 

perdagangan; 

b. menetapkan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata 

ruang wilayah termasuk peraturan zonasi; 

c. menyusun pedoman penerbitan izin usaha pengelolaan pasar 

rakyat, pusat perbelanjaan toko swalayan; 

d. memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan 

pasar rakyat, pusat perbelanjaan pasar rakyat; 

e. menyusun pedoman penerbitan tanda daftar gudang; 

f. menyusun pedoman penerbitan surat tanda pendaftaran 

warabala untuk  penerima waralaba dalam dan luar negri; 

g. menyusun pedoman penerbitan surat izin usaha perdagangan 

minuman beralkohol golongan A,B,C untuk pengecer dan 

penjual langsung minuman ditempat; 

h. membentuk tim terpadu dalam rangka pengendalian, 

pengawasan, dan peredaran minuman beralkohol; 

i. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan 

berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan 

pelabelan bahan berbahaya ditingkat kabupaten/kota; 

j. menyusun pedoman pemberian rekomendasi penerbitan dan 

pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau; 

k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan 
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Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kemetrologian dan 

pengawasan perdagangan. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kemetrologian dan Pengawasan 

Perdagangan, mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat 

ukur,takar,timbang, dan perlengkapan (UTTP); 

b. pelaksanaan ukur, takar, timbang (UTTP), barang dalam 

keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran; 

c. pelaksanaan pembinaan terhadap penyidikan pegawai negeri 

sipil perdagangan dan petugas pengawas tertib Niaga ; 

d. pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan 

pengawasan barang beredar dan atau jasa pasar dan tempat 

penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang 

perdagangan dan perlindungan konsumen; 

e. pemberian dan penerbitan izin usaha di bidang kemetrologian 

dan pengawasan perdagangan; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan 

tera/tera ulang; 

b. mengadakan pemetaan jumlah potensi tera ulang alat ukur, 

takar, timbang dan perlengkapannya, pengelolaan cap tanda 

tera; 

c. menyediakan dan pengelolaan standar kerja peralatan 

kemetrologian; 

d. melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan tera/tera ulang ke 

pemerintah pusat; 
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e. menyelenggarakan penerbitan izin dan rekomendasi usaha 

kemetrologian dan pengawasan perdagangan; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan, mempunyai 

tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan jabatan 

fungsional di bidang perdagangan 

b. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

perdagangan dan Petugas Pengawas Tata Tertib Niaga dengan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, 

instansi pemerintah, dan atau pihak ketiga; 

c. menyediakan dan meningkatan kompetensi sumber daya 

manusia di bidang perdagangan; 

d. menyelenggarakan pemberian, penerbitan izin dan rekomendasi 

usaha di bidang seksi pembinaan jabatan fungsional bidang 

perdagangan; 

e. meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha seksi pembinaan 

jabatan fungsional bidang perdagangan; 

f. menyelenggarakan pendataan, monitoring, evaluasi kegiatan di 

bidang seksi pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Pengawasan Perdagangan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengawasan 

perdagangan; 

b. melaksanakan penyuluhan kemetrologian; 

c. melaksanakan pengamatan ukur, takar, timbang 

perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan 

satuan ukuran; 

d. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; 
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e. menyusun standar operasional prosedur pengawasan barang 

beredar dan jasa; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan 

penegakan hukum dengan Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja 

Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga 

dan informasi terkait kegiatan pengawasan; 

g. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait 

kegiatan pengawasan; 

h. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknik pembinaan dan 

pengembangan di bidang seksi pengawasan perdagangan; 

i. menyelenggarakan penerbitan izin dan rekomendasi usaha 

dibidang seksi pengawasan perdagangan; 

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

5. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan 

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang stabilisasi dan 

sarana distribusi perdagangan. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi 

Perdagangan mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan 

sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi 

perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; 

c. penyiapan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang 

penting; 

d. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan 

barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar; 

e. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam 

rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam 

daerah kabupaten/kota; 
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f. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah 

kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, 

penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah 

kerjanya; 

g. penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan 

(pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan); 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembangunan 

dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 

b. membuat identifikasi dan usulan pembangunan /revitalisasi 

sarana distribusi; 

c. menyiapkan pelaksanaan dan monitoring pembangunan/ 

revitalisasi sarana distribusi; 

d. menyelenggarakan bimbingan teknik pembinaan dan 

pengembangan di bidang seksi pembangunan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan; 

e. memberikan penerbitan izin dan rekomendasi usaha di bidang 

seksi pembangunan dan pengelolaan sarana distribuso 

perdagangan 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Pelaku Usaha Perdagangan 

dan Sistem Distribusi mempunyai tugas: 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan dan 

pengelolaan sarana pelaku usaha perdagangan dan sistem 

distribusi; 

b. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

pengelola sarana distribusi perdagangan; 

c. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi 

perdagangan; 

d. menyediakan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan 

(pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan); 

e. memberikan penerbitan izin dan rekomendasi usaha dibidang 

seksi pembinaan dan pengelolaan sarana pelaku usaha 

perdagangan dan sistem distribusi; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi stabilisasi 

barang pokok dan penting; 

b. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting; 

c. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan 

barang kebutuhan pokok dan barang penting; 

d. menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok 

dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 

e. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk 

penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah; 

f. melaksanakan koordinasi dengan komisi pengawasan pupuk 

dan pestisida, produsen, distributor dan pengecer di tingkat 

kota; 

g. menyelenggarakan operasi pasar, stabilitasi harga dan 

ketersediaan barang pokok dan barang penting; 

h. meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang seksi 

stabilisasi barang pokok dan penting; 
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i. pelaksanaan bimbingan teknik pembinaan dan pengembangan 

di bidang seksi stabilisasi barang pokok dan penting; 

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Tabel 7.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung Dinas Perdagangan Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DISPERDAG.0
1 

Pembinaan dan Pengembangan 
Perdagangan 

Utama DISPERDAG.01.
01 

Fasilitas Pelaku Usaha Perdagangan 

DISPERDAG.01.
02 

Pengembangan Perdagangan 

DISPERDAG.01.
03 

Pembinaan Perdagangan 

DISPERDAG.0
2 

Kemetrologian dan Pengawasan 
Perdagangan 

Utama DISPERDAG.02.
01 

Pelayanan Tera/Tera Ulang 

DISPERDAG.02.
02 

Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan 

DISPERDAG.02.
03 

Pengawasan Perdagangan 

DISPERDAG.0
3 

Stabilitas dan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Utama DISPERDAG.03.
01 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 

DISPERDAG.03.
02 

Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Pelaku Usaha Perdagangan dan Sistem 
Distribusi 

DISPERDAG.03.
03 

Stabilitas Barang Pokok dan Penting 

DISPERDAG.0
4 

Umum dan Kepegawaian Pendukun
g 

  

DISPERDAG.0
5 

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Pendukun
g 
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Perdagangan Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERDAG.01
Pembinaan dan

Pengembangan Perdagangan
Sumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

DISNAKER.05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS PERDAGANGAN KOTA PALEMBANG

DISPERDAG.02
Kemetrologian dan

Pengawasan Perdagangan

DISPERDAG.03
Stabilitas dan Sarana

Distribusi Perdagangan

DISNAKER.06 
Keuangan

DISNAKER.07
Perencanaan dan Pelaporan

Dunia Usaha

Dunia Usaha
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Perdagangan Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERDAG.01.01
Fasilitas Pelaku Usaha 

Perdagangan
Sumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERDAG.01

Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

DISPERDAG.01.02
Pengembangan Perdagangan

DISPERDAG.01.03
Pembinaan Perdagangan

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERDAG.02.01
Pelayanan Tera/Tera UlangSumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERDAG.02

Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

DISPERDAG.02.02
Pembinaan Jabatan

Fungsional Bidang

Perdagangan

DISPERDAG.02.03
Pengawasan Perdagangan

Dunia Usaha Dunia Usaha
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

Regulasi

DISPERDAG.03.01
Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana

Distribusi Perdagangan
Sumber Daya

Manusia

Masyarakat

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Utama

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan

Pemerintah

Masyarakat

DISPERDAG.03

Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan

DISPERDAG.03.02
Pembinaan dan Pengelolaan

Sarana Pelaku Usaha 

Perdagangan dan Sistem
Distribusi

DISPERDAG.03.03
Stabilitas Barang Pokok dan

Penting

Dunia Usaha Dunia Usaha
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G. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 

1. Identifikasi Proses Bisnis Utama dan Pendukung Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Palembang 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan tugas pembantuan. Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk 

pelaksanaannya. 

 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan 

dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai 

fungsi: 

a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan urusan administrasi umum; 
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c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran; 

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 

e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan 

f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan. 

 

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

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian;  

b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat; 

c. mengelola kearsipan dan kepustakaan; 

d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas; 

e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; 

f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

h. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya 

 

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan; 

b. menyusun rencana anggaran kerja dinas; 

c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan 

anggaran; 

d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan; 

f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/akuntansi; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub bagian 

perencanaan dan pelaporan; 

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

antar bidang; 

c. menyusun dokumen perencanaan dinas; 
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d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang; 

e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas; 

f. menyusun dokumen pelaporan dinas; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Kelembagaan Koperasi 

Bidang Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas di bidang kelembagaan koperasi. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai 

fungsi: 

a. penyiapan bahan untuk memverifikasi data dan jumlah koperasi 

yang akurat; 

b. penyiapan bahan untuk memverifikasi data dan jumlah koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat; 

c. pelaksanaan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin usaha 

simpan pinjam untuk koperasi; 

d. pelaksanaan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin pembukaan 

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; 

e. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran 

dasar koperasi dan pembubaran koperasi; 

f. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam 

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan 

pinjam; 

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Kelembagaan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan seksi 

kelembagaan dan pelatihan kerja; 

b. menyiapkan bahan menganalisa berkas pembentukan koperasi 

dan perubahan anggaran dasar koperasi; 
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c. merencanakan pelaksanaaan bimbingan dan penyuluhan dalam 

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam. 

d. melakukan pemeriksaan dan memproses berkas perizinan usaha 

simpan pinjam dan pembukuan kantor cabang, cabang 

pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam; 

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

(2) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyuluhan; 

b. menyusun bahan kebijakan teknis untuk penyuluhan koperasi; 

c. menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

di bidang koperasi; 

d. menyiapkan bahan untuk peningkatan sumber daya manusia 

koperasi; 

e. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan kebijakan di 

bidang promosi ekonomi; 

f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyuluhan; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Monitoring dan evaluasi Koperasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi monitoring dan 

evaluasi koperasi; 

b. merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan koperasi;  

c. menyiapkan bahan untuk menganalisis data dan jumlah 

koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 

yang akurat; 

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 
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e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang pengawasan dan pemeriksaan. 

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

Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi: 

a. pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya 

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 

b. pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan 

pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 

c. pelaksanaan koordinasi penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam;   

d. pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan 

pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi; 

e. pelaksanaan koordinasi penyediaan data Kesehatan koperasi simpan 

pinjam/ unit simpan pinjam; 

f. pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan 

dan sanksi bagi koperasi. 

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penilaian 

kesehatan koperasi; 

b. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui 

penilaian kesehatan koperasi; 

c. menyiapkan bahan menganalisis data penilaian kesehatan 

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;  
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d. menyiapkan bahan dan menyusun data kesehatan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam. 

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemeriksaan 

kelembagaan dan usaha koperasi; 

b. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan 

usaha koperasi;  

c. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam. 

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penerapan 

Peraturan dan Sanksi; 

b. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;  

c. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi. 

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 

Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan koperasi. Untuk 

melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi 

b. pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi 

koperasi; 
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c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar 

negeri; 

d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota 

koperasi; 

e. pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha 

lainnya; 

f. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat 

organisasi koperasi;  

g. pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi fasilitasi usaha 

koperasi; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi usaha 

koperasi; 

c. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 

d. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha 

lainnya;  

e. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan 

luar negeri; 

f. melakukan pembinaan dan pengendalian di bidang fasilitasi 

usaha koperasi; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia koperasi; 
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b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan 

kualitas sumber daya manusia koperasi; 

c. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis 

anggota koperasi; 

d. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi 

perangkat organisasi koperasi;  

e. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi 

perangkat organisasi koperasi. 

f. memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya 

di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, 

melaksanakan tugas:  

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perlindungan, 

penguatan dan perlindungan koperasi; 

b. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan 

penguatan dan perlindungan koperasi; 

c. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi 

koperasi;  

d. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi; 

e. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengedalian di bidang 

pengembangan penguatan koperasi dan perlindungan koperasi 

yang berhubungan dengan pemeriksaan kelembagaan dan 

usaha koperasi; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro.Untuk 
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melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

pemberdayaan usaha mikro; 

b. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha 

kecil; 

c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di 

dalam dan luar negeri; 

d. pelaksanaan koordinasi pendataan izin usaha mikro kecil; 

e. pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan 

orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;  

f. pelaksanaan koordinasi pengembangan kewirausahaan. 

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi fasilitasi usaha 

mikro; 

b. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan 

luar negeri; dan 

c. menganalisis data izin usaha mikro kecil; 

d. menyiakan rencana kemitraan antara usaha mikro dan badan 

usaha lainnya; 

e. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengedalian di bidang 

fasilitasi usaha mikro; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, 

mempunyai tugas: 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan seksi 

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan sarana usaha dan promosi; 

c. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro; 

d. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi 

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;  

e. mendata dan menginvertarisasi kegiatan usaha mikro dan 

semua sektor usaha; 

f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan 

kualitas kewirausahaan; 

b. merencanakan pengembangan kewirausahaan usaha mikro; 

c. merencanakan pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis bagi 

usaha mikro;  

d. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan bagi usaha mikro; 

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Tabel 8.  Peta Proses Bisnis Utama dan Pendukung  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DKUKM.01 Kelembagaan Koperasi Utama DKUKM.01.01 Kelembagaan 

DKUKM.01.02 Penyuluhan 

DKUKM.01.03 Monitoring dan Evaluasi 

DKUKM.02 Pengawasan dan Pemeriksaan Utama DKUKM.02.01 Penilaian Kesehatan Koperasi 

DKUKM.02.02 Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 

DKUKM.02.03 Penetapan Peraturan dan Sanksi 

DKUKM.03 Pemberdayaan Koperasi Utama DKUKM.03.01 Fasilitas Usaha Koperasi 

DKUKM.03.02 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 

DKUKM.03.03 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 

DKUKM.04 Pemberdayaan Usaha Mikro Utama DKUKM.04.01 Fasilitas Usaha Mikro 

DKUKM.04.02 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha 
Mikro 

DKUKM.04.03 Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 

DKUKM.05 Umum dan Kepegawaian Pendukung 
  

DKUKM.06 Keuangan Pendukung 
  

DKUKM.07 Perencanaan dan Pelaporan Pendukung 
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah DKUKM.01
Kelembagaan Koperasi

UKM

DKUKM. 05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KOTA PALEMBANG

DKUKM.02
Pengawasan dan

Pemeriksaan

DKUKM.03
Pemberdayaan Koperasi

DKUKM.04
Pemberdayaan Usaha Mikro

DKUKM. 06 
Keuangan

DKUKM. 07
Perencanaan dan Pelaporan

Koperasi Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

DKUKM.01.01
Kelembagaan

UKM

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DKUKM.01

Kelembagaan Koperasi

DKUKM.01.02
Penyuluhan

DKUKM.01.03
Monitoring dan Evaluasi

Koperasi Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

DKUKM.02.01
Penilaian Kesehatan

Koperasi

UKM

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DKUKM.02

Pengawasan dan Pemeriksaan

DKUKM.02.02
Pemeriksaan Kelembagaan

dan Usaha Koperasi

DKUKM.02.03
Penetapan Peraturan dan

Sanksi

Koperasi Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan



 118 
 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

DKUKM.03.01
Fasilitas Usaha Koperasi

UKM

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DKUKM.03

Pemberdayaan Koperasi

DKUKM.03.02
Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia

Koperasi

DKUKM.03.03
Pengembangan, Penguatan

dan Perlindungan Koperasi

Koperasi Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah

DKUKM.04.01
Fasilitas Usaha Mikro

UKM

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DKUKM.04

Pemberdayaan Usaha Mikro

DKUKM.04.02
Pengembangan, Penguatan

dan Perlindungan Usaha 

Mikro

DKUKM.04.03
Peningkatan Kualitas

Kewirausahaan

Koperasi Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Investasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kemudahan
Usaha

Peningakatan
Pendapatan

Peningkatan
Kesejahteraan
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H. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 

1. Identifikasi Pross Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Palembang 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika 

dan tugas pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 

melaksanakan tugas) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 

 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, 

kehumasan dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris 

mempunyai fungsi: 

a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan urusan administrasi umum; 

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan 

perkantoran; 
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d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 

e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan 

f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan. 

 

(1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian;  

b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat; 

c. mengelola kearsipan dan kepustakaan; 

d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas; 

e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan dinas; 

f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan; 

b. menyusun rencana anggaran kerja dinas; 

c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan 

anggaran; 

d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan; 

f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan 

pembukuan/akuntansi; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub bagian 

perencanaan dan pelaporan; 

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

antar bidang; 

c. menyusun dokumen perencanaan dinas; 

d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang; 

e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas; 
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f. menyusun dokumen pelaporan dinas; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik 

Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan opini 

dan pelayanan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas Bidang 

Pengelolaan Opini dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota, pengelolaan 

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah 

Kota, serta pelayanan informasi publik di Kota;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kota, pengelolaan 

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah 

Kota, serta pelayanan informasi publik di Kota; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi 

publik di lingkup Pemerintah Kota, pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota serta 

pelayanan informasi publik di Kota; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pengelolaan opini dan                 aspirasi publik di lingkup 

Pemerintah Kota, pengelolaan informasi mendukung kebijakan 

nasional dan Pemerintah Kota serta pelayanan informasi        publik 

di Kota; 

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan          instansi terkait; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik, melaksanakan tugas: 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan 

opini publik; 

b. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media 

(media massa dan sosial);  

c. melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak 

pendapat);  

d. pembangunan citra pemerintah (pembuatan iklan layanan 

masyarakat melalui media cetak elektronik); 

e. penguatan opini publik melalui kerjasama kelompok dan tokoh 

masyarakat dan menjalin aktivitas bersama dengan instansi lain; 

f. pembentukan opini publik melalui pembuatan dan 

penyebarluasan informasi melalui stiker, brosur, spanduk, 

banner, baliho dan videotron atau sejenis dan turunannya; 

g. mengolah aduan masyarakat di Kota; 

h. melaksanakan program dan petunjuk teknis pada pengelolaan 

opini publik; 

i. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pada 

pengelolaan opini public; 

j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain berkaitan dengan pengelolaan opini 

publik; 

k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai denganbidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pengelilaan Informasi Publik, mempunyai tugas: 

 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan 

informasi publik; 

b. melaksanakan pencarian dan pengumpulan data dan informasi, 

baik sektoral maupun lintas sektoral untuk kepentingan publik 

dan Pemerintah Kota; 



 
124 

 

c. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung 

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah 

di Kota; 

d. melaksanakan penyiapan dan penyajian data dan informasi 

sektoral maupun lintas sektoral berupa cetakan, CD, Video, 

Film, Buku, dokumentasi cetak dan elektronik serta bahan 

materi paparan selayang pandang Pemerintah Kota; 

e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pada 

pengelolaan informasi publik; 

f. mengelola pengaduan masyarakat melalui pelayanan call center; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Layanan Informasu Publik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi layanan 

informasi publik; 

b. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk 

implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

c. memberikan pelayanan informasi publik untuk implementasi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota; 

d. menyelenggarakan sosialisasi dan pemeringkatan Keterbukaan 

Informasi Publik pada Badan Publik lingkup Pemerintah Kota 

guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi disetiap 

Badan Publik; 

e. melaksanakan penyiapan ketersediaan informasi publik yang 

terbarukan sesuai dengan jenis data informasi publik (data wajib 

disediakan, data setiap saat, data serta merta dan data yang 

dikecualikan), baik secara konveksional dan ataupun 

inkonveksional (modern dengan memanfaatkan Teknologi 

Informasi terbarukan); 
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f. menyelenggarakan penyiapan sumber daya pelayanan informasi 

publik pada Badan Publik dalam jajaran Pemerintah Kota; 

g. melakukan penyelesaian sengketa informasi pada badan publik 

dalam jajaran Pemerintah Kota; 

h. menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat 

i. melaksanakan program dan petunjuk teknis pada layanan 

informasi publik; 

j. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

layanan informasi public; 

k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan komunikasi 

publik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Komunikasi 

Publik mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 

informasi di Kota; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 

informasi di Kota; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan 

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota; 
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d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan 

media komunikasi publik, layanan hubungan media dan 

penguatan kapasitas sumber  daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi di Kota; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 

informasi di Kota; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan   instansi 

terkait; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan 

media komunikasi publik; 

b. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi  publik 

dan citra positif Pemerintah Kota; 

c. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal; 

d. membuat konten lokal;  

e. mengelola saluran komunikasi milik Pemerintah Kota /media 

internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media 

Pemerintah Kota dan non Pemerintah Kota di Kota; 

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan talk show, dialog 

interaktif, jumpa pers; 

g. menyelenggarakan expo, pameran, pekan informasi dan 

menyiapkan keikutsertaan dalam pameran; 

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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(2) Seksi Pelayanan Media Center dan Hubungan Media, mempunyai tugas: 

 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan media 

center dan hubungan media; 

b. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan 

media (media relations);  

c. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan Kota (briefing 

notes, press release, backgrounders) di Kota; 

d. menyiapkan dan menyajikan informasi melalui media audio 

visual, online dan cetakan; 

e. menyediakan layanan informasi melalui akses internet; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sumber daya 

komunikasi publik; 

b. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan 

akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; 

c. mengembangkan sumber daya komunikasi publik di Kota; 

d. merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; 

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

5. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian 

Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang teknologi informasi dan 

persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi 

dan Persandian mempunyai tugas: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 



 
128 

 

layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi 

E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi 

E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data 

center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data 

dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-

Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem 

komunikasi intra Pemerintah Kota; 

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi 

E-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan        instansi terkait; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Seksi Teknologi dan Telekomunikasi, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi infrastruktur teknologi 

dan telekomunikasi; 

b. melaksanakan pendataan operator seluler; 

c. menata, memberi rekomendasi, mengawasi, pembinaan dan penataan 

pengendalian Menara telekomunikasi; 

d. menghubungkan layanan kerjasama pemerintah dan provider 

telekomunikasi; 

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan data 

dan statistik; 

b. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan 

informasi, walidata dan kebijakan; 

c. menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi, layanan 

pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non 

pemerintahan; 

d. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan 

dan Sistem Informasi Publik; 

e. menyelenggarakan layanan interoperabilitas, layanan 

interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan,  layanan 

pusat Application Programm Interface Kota; 

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi persandian dan 

keamanan informasi; 

b. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik; 
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c. menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan 

informasi,  layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia di bidang keamanan informasi; 

d. menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada Sistem 

Elektronik Pemerintah Kota dan audit TIK; 

e. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif 

serta layanan penyediaan prasarana dan sarana  komunikasi 

pemerintah;  

f. menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam 

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; 

g. menyusun perencanaan audit dalam rangka audit keamanan 

jaringan komunikasi sandi; 

h. melaksanakan internal audit keamanan teknologi informasi; 

i. melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional 

keamanan informasi; 

j. memberikan pemahaman tentang kesadaran keamanan 

keamanan teknologi informasi kepada pengguna; 

k. melakukan instalasi aplikasi komunikasi terpadu (server, client, 

peralatan komunikasi); 

l. memonitor kinerja pengamanan jaringan komunikasi sandi; 

m. melakukan pembatasan hak akses terhadap pengelolaan; 

n. melakukan pengkinian (updating) aplikasi komunikasi terpadu; 

o. melakukan pemeliharaan peralatan sandi dan/ atau alat 

pendukung utama; 

p. melakukan pemantauan perkembangan keamanan informasi; 

q. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

6. Bidang Pengelolaan E-Government 

Bidang Pengelolaan E-Government, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas di bidang Pengelolaan E-Government. Untuk 

melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan E-Government mempunyai 

fungsi: 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan 

Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK 

Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer di Pemerintah Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat Kota; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK 

Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer di Pemerintah Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat di Kota; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan 

pengelolaan Aplikasi Generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik 

dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer di Pemerintah Kota, Pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Kota dan masyarakat di Kota; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggawaan 

ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain 

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan 

Government Chief Information          Officer di Pemerintah Kota, 

Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan 

masyarakat di Kota; 

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan 

Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK 

Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
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pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer di Pemerintah Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat di Kota; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi, mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi 

pengembangan aplikasi dan integrasi sistem informasi; 

b. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; 

c. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi ke 

pemerintahan dan publik; 

d. melaksanakan interkonektivitas layanan publik dan 

kepemerintahan; 

e. melaksanakan layanan pusat application programm interface 

(API) Kota; 

f. melaksanakan layanan pengembangan Business Process 

Rengineering pelayanan di lingkungan pemerintah dan non 

pemerintah (stakeholder smart city); 

g. mengelolah layanan sistem informasi smart city; 

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(2) Seksi Infrastruktur E-Government, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi infrastruktur 

E-Government; 

b. menyelenggarakan layanan infrastruktur dasar data center; 
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c. menyelenggarakan layanan disaster recovery center dan TOK 

Pemerintah Kota; 

d. menyelenggarakan layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet; 

e. menyelenggarakan layanan manajemen data informasi E-

Government, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan; 

f. menyelenggarakan layanan keamanan informasi            E-

Government; 

g. menyelenggarakan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Kota; 

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

(3) Seksi Tata Kelola dan Pengembangan E-Government, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi tata kelola 

dan pengembangan E-Government; 

b. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan 

terpadu implementasi E-Government Kota;  

c. menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas 

Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Kota dan 

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;  

d. menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan E-

Government Pemerintah Kota;  

e. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur 

dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam implementasi                         E-

Government dan Smart City; 

f. menyelenggarakan layanan implementasi E-Government dan 

Smart City dan Promosi pemanfaatan layanan Smart City; 

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

e. menyelenggarakan... 
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Tabel 9.  Pemetaan Proses Bisnis Utama dan Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 

Kode Level 0 Ketegori Kode Level 1 

DISKOMINFO.01 Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik Utama DISKOMINFO.01.01 Pengelolaan Opini Publik 

DISKOMINFO.01.02 Pengelolaan Informasi Publik 

DISKOMINFO.01.03 Layanan Informasi Publik 

DISKOMINFO.02 Pengelolaan Komunikasi Publik Utama DISKOMINFO.02.01 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

DISKOMINFO.02.02 Pelayanan Media Center dan Hubungan Media 

DISKOMINFO.02.03 Sumber Daya Komunikasi Publik 

DISKOMINFO.03 Teknologi Informasi dan Persandian Utama DISKOMINFO.03.01 Teknologi dan Telekomunikasi 

DISKOMINFO.03.02 Pengelolaan Data dan Statistik 

DISKOMINFO.03.03 Persandian dan Keamanan Informasi 

DISKOMINFO.04 Pengelolaan E-Government Utama DISKOMINFO.04.01 Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi 

DISKOMINFO.04.02 Infrastruktur E-Government 

DISKOMINFO.04.03 Tata Kelola dan Pengembangan E-Government 

DISKOMINFO.05 Umum dan Kepegawaian Pendukung   

DISKOMINFO.06 Keuangan Pendukung   

DISKOMINFO.07 Perencanaan dan Pelaporan Pendukung   
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2. Proses Bisnis Level 0 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah
DISKOMINFO.01

Pengelolaan Opini dan

Pelayanan Informasi Publik

Masyarakat

DISKOMINFO.05 
Umum dan Kepegawaian

Utama

Pendukung

Pemerintah

Masyarakat

PETA PROSES BISNIS 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG

DISKOMINFO.02
Pengelolaan Komunikasi

Publik

DISKOMINFO.03
Teknologi Informasi dan

Persandian

DISKOMINFO.04
Pengelolaan E-Government

DISKOMINFO.06 
Keuangan

DISKOMINFO.07
Perencanaan dan Pelaporan

Pelaku Usaha Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Data dan
Informasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kecukupan data 
dan Informasi

Infrastruktur
TIK

Peningkatan
Kualitas SDM
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3. Proses Bisnis Level 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 

 

Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah DISKOMINFO.01.01
Pengelolaan Opini Publik

Masyarakat

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DISKOMINFO.01

Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik

DISKOMINFO.01.02
Pengelolaan Informasi

Publik

DISKOMINFO.01.03
Layanan Informasi Publik

Pelaku Usaha Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Data dan
Informasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kecukupan data 
dan Informasi

Infrastruktur
TIK

Peningkatan
Kualitas SDM
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah
DISKOMINFO.02.01

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Masyarakat

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DISKOMINFO.02

Pengelolaan Komunikasi Publik

DISKOMINFO.02.02
Pelayanan Media Center dan

Hubungan Media

DISKOMINFO.02.03
Sumber Daya Komunikasi

Publik

Pelaku Usaha Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Data dan
Informasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kecukupan data 
dan Informasi

Infrastruktur
TIK

Peningkatan
Kualitas SDM
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah
DISKOMINFO.03.01

Teknologi dan

Telekomunikasi

Masyarakat

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DISKOMINFO.03

Teknologi Informasi dan Persandian

DISKOMINFO.03.02
Pengelolaan Data dan

Statistik

DISKOMINFO.03.03
Persandian dan Keamanan

Informasi

Pelaku Usaha Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Data dan
Informasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kecukupan data 
dan Informasi

Infrastruktur
TIK

Peningkatan
Kualitas SDM
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Supplier Input Proses Output Customer

Pemerintah
DISKOMINFO.04.01

Pengembangan Aplikasi dan

Integrasi Sistem Informasi

Masyarakat

Utama

Pemerintah

Masyarakat

DISKOMINFO.03

Teknologi Informasi dan Persandian

DISKOMINFO.04.02
Infrastruktur E-Government

DISKOMINFO.04.03
Tata Kelola dan

Pengembangan E-

Government

Pelaku Usaha Dunia Usaha

Regulasi

Sumber Daya
Manusia

Data dan
Informasi

Sarana dan
Prasarana

Laporan/ 
Akuntabilitas

Kecukupan data 
dan Informasi

Infrastruktur
TIK

Peningkatan
Kualitas SDM
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