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VISI, MISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Selatan 

 

Berdasarkan isu-isu strategis di bidang penanaman modal di Sumatera 

Selatan serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan dan 

Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023, maka ditetapkan Visi dan Misi 

DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 yaitu: 

VISI :  “Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber daya Lokal Yang Berdaya 

Saing Guna mendukung Sumsel Maju Untuk Semua” 

MISI : 

 Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing 

 Meningkatkan Investasi Yang Berbasis Sumber Daya Lokal 

 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

 Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan tujuan dan 

sasaran bidang Penanaman Modal termasuk tujuan dan sasaran yang tercantum 

didalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023, yaitu : 

Tujuan 

1. Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah 

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 

Sasaran 

1. Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan (Maju Investasi, Industri dan 

Perdagangan) 

2. Meningkatnya pelayanan publik berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) 
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Tujuan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 

Tujuan, mengambarkan hasil yang harus dicapai oleh DPMPTSP Provinsi 

Sumatera Selatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, 

berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya 

ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan mensyaratkan 

adanya konsistensi dengan tugas pokok dan fungsi, selaras dengan perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya 

merealisasikan misi.  

Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin 

dicapai DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun kedepan adalah: 

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan 

memberikan kesempatan yang lebih besar pada UMKM untuk mengembangkan 

inovasi daerah;  

a) Meningkatnya realisasi investasi. 

b) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/investor atas layanan 

perizinan/non perizinan 

c) Meningkatnya jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan swasta 

d) Tersedianya inovasi peluang usaha baru yang dapat menarik minat investor 

2. Menguatkan image Sumatera Selatan sebagai provinsi tujuan investasi yang 

dapat menarik minat investor untuk berinvestasi; 

a) Meningkatnya jejaring potensi peluang investasi 

b) Meningkatnya sarana dan prasarana promosi  

c) Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Selatan 

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam 

penyelenggaraan urusan penanaman modal, dalam hal ini pelayanan 

perizinan/non perizinan;  

a) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektor dan instansi 

terkait penyelenggaraan penanaman modal 

b) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur penanaman 

modal 

c) Tersedianya SOP untuk semua jenis  pelayanan administrasi kantor 

d) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penunjang 

operasional kantor 

4. Meningkatkan realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

a) Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan 

penanaman modal (LKPM) secara cepat, tepat dan benar  
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b) Meningkatnya pertumbuhan investasi 

c) Minimnya pengaduan gangguan dan hambatan terkait pelaksanaan 

penanaman modal  

 

Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan 

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan memuat langkah-langkah berupa program-

program indikatif yang berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan 

strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP dan Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2023.  

Penyusunan konsep strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera 

Selatan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan : 

1. Strategi dan arah kebijakan Nasional Penanaman Modal yang tertuang dalam 

RPJMN 2015-2019 

2. Strategi dan arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Republik Indonesia 2015-2019 

3. Strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal daerah Provinsi Sumatera Selatan 

yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 

Strategi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 dapat diurai 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor; 

2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing; 

3. Mengembangkan strategi promosi dan potensi peluang investasi; 

4. Penguatan regulasi/deregulasi penanaman modal untuk memberikan kepastian 

hukum bagi investor/pelaku usaha; 

5. Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-api dan kawasan insustri 

lainnya; 

6. Menelaah dan merumuskan rencana umum penanaman modal daerah yang 

tersedia sesuai kondisi kebutuhan daerah kedepan; 

7. Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-

luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata; 

8. Melakukan identifikasi dan menentukan sektor-sektor unggulan di daerah dalam 

pengembangan penanaman modal melalui sistem informasi potensi investasi 

daerah  (SIPID); 

9. Menghimpun data perkembangan realisasi investasi dan informasi masalah dan 

hambatan penanaman modal di perusahaan;  
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10. Konsep pelaksanaan strategi promosi yang berorientasi pada bussiness to 

business; 

11. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan penguatan peran DPMPTSP  

sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan 

pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik;  

12. Mendorong pengembangan UMKM melalui kemitraan dengan PMA/PMDN; 

13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal; 

14. Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif; 

15. Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi; 

16. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan; 

17. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan 

maupun pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan) baik secara manual 

maupun online; 

18. Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

19. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di fasilitas 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

20. Mengoptimalkan proses perizinan dengan pengutamaan kepentingan 

publik/calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan; 

21. Optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan online dalam proses pelayanan 

perizinan dan non perizinan (pelayanan birokrasi yang berbasis IT). 

 

Sedangkan Arah Kebijakan DPMPTSP adalah sebagai berikut : 

1. Harmonisasi dan koordinasi serta meningkatkan kerja sama antar instansi dan 

antar daerah, dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam 

rangka pengelolaan dan pengembangan investasi penanaman modal; 

2. Menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan profesionalitas dalam pelaksanaan 

investasi; 

3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;  

4. Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar 

kabupaten/kota; 

5. Menjaga agar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman 

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

6. Memfasilitasi percepatan pembangunan dan pengembangan KEK tanjung Api-

api; 

7. Mengupayakan tersedianya konsep rencana umum penanaman modal yang jelas 

dan akurat sesuai dengan kebutuhan daerah kedepan;  
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8. Meningkatkan efisiensi investasi yang mencakup optimalisasi sumber daya alam 

guna pengembangan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan 

daerah;  

9. Melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap implementasi Sistem informasi 

potensi peluang investasi penanaman modal yang terintegrasi;  

10. Melakukan pengawasan dan fasilitasi LKPM dan penyelesaian masalah dan 

hambatan (debottleneking) yang dihadapi oleh perusahaan; 

11. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan temu calon investor/investor guna 

meningkatkan kualitas promosi; 

12. Fasilitasi kerjasama penanaman modal baik asing maupun domestik dengan 

melakukan advokasi antar pemerintah ataupun dengan pihak swasta; 

13. Memfasilitasi UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN; 

14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan secara berkala;   

15. Mengimplementasikan standar operasional prosedur yang jelas terhadap semua 

jenis pelayanan perizinan/non perizinan; 

16. Melakukan pengawasan terhadap implementasi penggunaan pelayanan 

perizinan/non perizinan berbasis IT (OSS dan Si Cantik Cloud); 

17. Mengikutsertakan ASN DPMPTSP pada berbagai pelatihan yang berhubungan 

dengan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi; 

18. Memberikan insentif penanaman modal bagi ASN DPMPTSP; 

19. Mendorong pelaksanaan pelayanan prima dan berbasis IT baik dalam proses 

pelayanan perizinan dan non perizinan maupun penanganan pelayanan 

pengaduan perizinan dan non perizinan; 

20. Melakukan penyempurnaan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

21. Memberi kemudahan berusaha bagi calon investor dan investor dengan 

peraturan-peraturan daerah yang tidak memberatkan; 

22. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan perizinan/non 

perizinan; 

23. Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi Pelaksanaan pelayanan terpadu 

satu pintu (PTSP);  

24. Memfasilitasi calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan; 

25. Mengupayakan pelayanan prima yang sesuai dengan SOP perizinan dan 

penggunaan aplikasi online dalam setiap proses perizinan dan non perizinan. 

Selanjutnya rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMPTSP dalam 

periode lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan 

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah DPMPTSP dalam tabel T-C.26. 
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Tabel T-C.26. 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
      
VISI : Sumsel Maju Untuk Semua 

Misi 1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang 
tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di pedesaan 

Tujuan Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
perekonomian yang inklusif 
berbasis inovasi daerah 

Maju Investasi, industri 
dan perdagangan  
(Meningkatnya investasi, 

industri dan 
perdagangan) 

1 Meningkatkan koordinasi 
dan kerjasama lintas 
sektor  

1 Harmonisasi dan 
koordinasi serta 
meningkatkan kerja sama 

antar instansi dan antar 
daerah, dengan asosiasi 
usaha dan berbagai 
pemangku kepentingan 

dalam rangka pengelolaan 
dan pengembangan 
investasi penanaman modal 

  

  

2 Mendorong terciptanya 
iklim investasi yang 
kondusif dan berdaya 
saing 

2 Menciptakan kondisi yang 
aman, nyaman dan 
profesionalitas dalam 
pelaksanaan investasi  

    
3 Mengembangkan strategi 

promosi dan potensi 
peluang investasi  

3 Pengembangan strategi 
promosi yang lebih fokus, 
terarah dan inovatif;  

    

4 Meningkatkan koordinasi 
promosi penanaman modal 
antar instansi dan antar 
kabupaten/kota 

    
4 Penguatan 

regulasi/deregulasi 
penanaman modal untuk 

memberikan kepastian 
hukum bagi 
investor/pelaku usaha 

5 Menjaga agar pelaksanaan 
hak, kewajiban dan 
tanggung jawab penanaman 

modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

    
5 Mendorong percepatan 

beroperasinya KEK 
Tanjung Api-api dan 
kawasan insustri lainnya  

6 Memfasilitasi percepatan 
pembangunan dan 
pengembangan KEK tanjung 
Api-api 

  

6 Updating  rumusan 
rencana umum 
penanaman modal daerah 

secara menyeluruh  
 

7 Mengupayakan tersedianya 
konsep rencana umum 
penanaman modal yang jelas 

dan akurat sesuai dengan 
kebutuhan daerah kedepan  

  

7 Menciptakan peluang 
investasi agar dapat 

memberikan kesempatan 
kerja seluas-luasnya dan 
tingkat pendapatan 
pekerja lebih besar dan 

lebih merata  

8 Meningkatkan efisiensi 
investasi yang mencakup 

optimalisasi sumber daya 
alam guna pengembangan 
investasi yang  berfokus 
pada sektor-sektor unggulan 

daerah  

    
8 Melakukan identifikasi 

dan menentukan sektor-

sektor unggulan di daerah 
dalam pengembangan 
penanaman modal 
melalui sistem informasi 

potensi investasi daerah  
(SIPID) 

9 Melakukan bimbingan dan 
evaluasi terhadap 

Implementasi Sistem 
informasi potensi peluang 
investasi penanaman modal 
yang terintegrasi 

  

9 Menghimpun data 

perkembangan realisasi 
investasi dan informasi 
masalah dan hambatan 
penanaman modal di 

perusahaan;  

10 Melakukan pengawasan dan 

fasilitasi LKPM dan 
penyelesaian masalah dan 
hambatan (debottleneking) 
yang dihadapi oleh 

perusahaan; 
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10 Konsep pelaksanaan 
strategi promosi yang 

berorientasi pada 
bussiness to business 

11 1. Memfasilitasi pelaksanaan 
kegiatan temu calon 

investor/investor guna 
meningkatkan kualitas 
promosi 

Tujuan Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan 
  

 
11 

 

Meningkatkan kerjasama 
penanaman modal 

dengan penguatan peran 
DPMPTSP  sebagai 
advokat kebijakan 
investasi dan penghubung 

antara investor dengan 
pemerintah, baik untuk 
modal asing maupun 
domestic 

 
12 

2.  

3. Fasilitasi kerjasama 
penanaman modal baik 

asing maupun domestik 
dengan melakukan advokasi 
antar pemerintah ataupun 
dengan pihak swasta 

  

12 Mendorong 
pengembangan UMKM 
melalui kemitraan dengan 

PMA/PMDN 

13 4. Memfasilitasi UMKM untuk 
bermitra dengan pengusaha 
PMA/PMDN; 

  

13 Meningkatkan pembinaan 
dan pengawasan 

penanaman modal 

14 5. Melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan ke 

perusahaan secara berkala 

Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transprantasi dan akuntabilitas 

yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif 

Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan Maju pelayanan publik 

berkualitas 
(meningkatnya pelayanan 
publik berkualitas) 

1 Meningkatkan pelayanan 
publik yang terpadu, 
cepat, tepat, mudah dan 
inklusif  

1 Mengimplementasikan 
standar operasional prosedur 
yang jelas terhadap semua 
jenis pelayanan 

perizinan/non perizinan; 
 

2 Mengembangkan sistem 
aplikasi pelayanan online 
berbasis IT terintegrasi 
 

2 Melakukan pengawasan 
terhadap Implementasi 
penggunaan pelayanan 

perizinan/non perizinan 
berbasis IT (OSS dan Si 
Cantik Cloud) 

 

3 Meningkatkan kualitas 
SDM aparatur pelayanan 
perizinan 
 

3 Mengikutsertakan ASN 
DPMPTSP pada berbagai 
pelatihan yang berhubungan 
dengan penanaman modal 

untuk meningkatkan 
kualitas dan kompetensi 

   

4 Memberikan insentif 

penanaman modal bagi ASN 
DPMPTSP 

 

4 Revitalisasi infrastruktur 

pelayanan publik 
(pelayanan perizinan/non 
perizinan maupun 
pelayanan pengaduan 

perizinan dan non 
perizinan) baik secara 
manual maupun online 

5 Mendorong pelaksanaan 

pelayanan prima dan 
berbasis IT baik dalam 
proses pelayanan perizinan 
dan non perizinan maupun 

penanganan pelayanan 
pengaduan perizinan dan 
non perizinan. 

 

5 Penguatan 
regulasi/deregulasi 
pelayanan perizinan dan 
non perizinan 

6 Melakukan penyempurnaan 
regulasi pelayanan perizinan 
dan non perizinan 

   

7 Memberi kemudahan 
berusaha bagi calon investor 
dan investor dengan 
peraturan-peraturan daerah 

yang tidak memberatkan 
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6 Peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan 

prasarana pelayanan di 
fasilitas pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan 

8 Meningkatkan dukungan 
sarana dan prasarana 

pelayanan perizinan/non 
perizinan; 
 

Tujuan Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan 

    
7 Mengoptimalkan proses 

perizinan dengan 

pengutamaan kepentingan 
publik/ calon 
investor/investor dalam 
proses perizinan dan non 

perizinan; 
 

9 Melakukan pengawasan 
terhadap optimalisasi 

Pelaksanaan pelayanan 
terpadu satu pintu (PTSP)  

    
  10 Memfasilitasi calon 

investor/investor dalam 
proses perizinan dan non 
perizinan 

    
8 Optimalisasi penggunaan 

aplikasi pelayanan online 
dalam proses pelayanan 
perizinan dan non 

perizinan (pelayanan 
birokrasi yang berbasis IT) 

11 Mengupayakan pelayanan 
prima yang sesuai dengan 
SOP perizinan dan 
penggunaan aplikasi online 

dalam setiap proses perizinan 
dan non perizinan 

 
 


