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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1   Gambaran Singkat 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang 

menangani penanaman modal atau investasi yang mempunyai tugas pokok dan 

fungsi membantu Gubernur dalam merumuskan dan menentukan kebijakan 

teknis di bidang penanaman modal, potensi wilayah, dan investasi daerah. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan 

kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.2 Dasar Hukum 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di 

bidang penanaman modal dan PTSP, yang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas 

yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) 2020 yaitu : 

Maksud 

Untuk dijadikan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, 

program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan  

Tujuan 
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Sebagai dasar monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi 

Sumatera Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan 

kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan bidang penanaman 

modal dan perizinan/ non perizinan di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4  Uraian tentang Struktur Organisasi 
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1.5 Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 

2016, maka Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut : 

❖ Kepala Dinas 

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 

Pasal 4 (empat), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tertuang dalam pasal 5, Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP)Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi : 

▪ Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah; 

▪ Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan 

pelayanan penanaman modal; 

▪ Pengembangan peluang dan potensi  penanaman  modal  di  daerah 

dengan memberdayakan badan usaha; 

▪ Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman 

modal dan perizinan/nonperizinan sesuai dengan rencana strategis yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; 

▪ Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

bidang pengembangan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

bidang promosi dan kerjasama penanamanmodal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

▪ Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian 

bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

▪ Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan 

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan 

daya saing,  menciptakan  persaingan  usaha  yang   sehat,    dan 
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menyebarkan    informasi    yang    seluas-luasnya  dalam    lingkup 

penyelenggaraan penanaman modal; 

▪ Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan 

penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang 

dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; 

▪ Pengkoordinasi dan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi; 

▪ Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan 

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api; 

▪ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

▪ Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan 

▪ Pelaksanaan fungsi lain di  bidang penanaman modal  dan perizinan sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

❖ Sekretariat 

 

 

 

Sesuai dengan Pasal 6 (enam) Sekretariat mempunyai tugas 

melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan,  umum 

dan kepegawaian. 

Gambar 1. 
Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 
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Sekretariat mempunyai fungsi : 

▪ penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

▪ penyelenggaraan urusan Keuangan; 

▪ penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian; 

▪ pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan 

bawahan; dan 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut: 

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

▪ menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan; 

▪ mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan 

dan anggaran; 

▪ mengumpulkan dan menginput data Penanaman Modal dan 

Perizinan/Nonperizinan dari masing-masing Bidang untuk penyajian 

pelaporan; 

▪ menyusun rencana program kerja dan penganggaran; 

▪ menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja 

dan anggaran; 

▪ menyusun pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; 

▪ melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan subbagian 

Lainnya dalam hal evaluasi dan pelaporan;  

▪ memberikan arahan,  pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : 

▪ menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan; 

▪ menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya; 

▪ melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan; 

▪ melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan;  

▪ menyiapkan data yang berkaitan dengan keuangan;  

▪ memberikan arahan,  pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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c) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

▪ menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan Umum, 

Humas dan Kepegawaian; 

▪ melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; 

▪ melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan asset; 

▪ melaksanakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, 

tatalaksana dan kehumasan; 

▪ menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan 

dokumentasi; 

▪ menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai; 

▪ menyiapkan data yang berkaitan dengan Umum, Humas dan 

Kepegawaian; 

▪ memberikan arahan,  pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

❖ Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

Menurut Pasal 9 (sembilan) Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim 

dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai  tugas merumuskan 

kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim dibidang penanaman 

modal. serta pengolahan data dan informasi penanaman modal. 

Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

▪ pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah 

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

▪ pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan 

penanaman modal di daerah; 

▪ pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan 

memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain 

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; 

▪ pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal; 
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▪ pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi 

penanaman modal; 

Pasal 11 (sebelas) Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim dan 

Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) seksi yang 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

a). Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas : 

▪ melakukan pengumpulan data rencana umum, rencana strategis dan 

rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah; 

▪ melakukan  analisis rencana umum, rencana strategis dan rencana 

pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sector usaha 

dan wilayah; 

▪ melakukan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana 

pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; 

▪ melakukan perencanaan, pengkajian dan penelitian pengembangan 

potensi dan peluang penanaman modal; 

▪ menyusun profil pengembangan penanaman modal; 

▪ melaksanakan tugas lain   yang   diberikan   oleh pimpinan. 

b). Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

mempunyai tugas: 

▪ melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

▪ melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal; 

▪ melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal; 
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▪ melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman 

modal; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas : 

▪ melakukan pengumpulan data pelaku usaha mikro, kecil, menengah, 

besar dan koperasi; 

▪ melakukan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan 

koperasi; 

▪ melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, 

besar dan koperasi; 

▪ melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, 

besar dan koperasi; 

▪ memfasilitasi kerjasama/kemitraan antara usaha kecil, menengah, 

besar dan koperasi;  

▪ melaksanakan tugas  lain   yang   diberikan   oleh pimpinan. 

 

❖ Bidang Promosi Penanaman Modal 

 

 

  

Gambar 2. 

KEGIATAN INFRADA   Provinsi Sumatera Selatan 
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Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan promosi dan 

menyiapkan sarana prasarana promosi  penanaman modal. 

Sesuai dengan Pasal 13 (tiga belas) Bidang Promosi Penanaman 

Modal mempunyai fungsi : 

▪ pelaksanaan penyusunan program promosi; 

▪ penyusunan kebijakan/strategipromosi penanaman modal di daerah 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ penyusunan pedoman penyediaan materi dan bahan promosi serta 

media promosi;   

▪ penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategipromosi penanaman 

modal lingkup daerah; 

▪ penyusunan rencana penanaman modal meliputi tujuan, sasaran, 

program dan prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan 

penanaman modal; 

▪ penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang investasi daerah, 

menurut profil, sektor dan komoditi unggulan  kabupaten/kota; 

▪ penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan 

luar negeri; 

▪ penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri; 

▪ perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

negeri; 

▪ penyusunan program pameran dalam dan luar negeri; 

▪ penyusunan bahan potensi peluang investasi daerah dalam bentuk 

media cetak, elektronik dan media luar ruang; 

▪ penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri; 

▪ penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi; 

▪ penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan 

pameran dan publikasi penanaman modal; 

▪ penyiapan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media 

cetak, elektronik dan media luar ruang; 

▪ penyiapan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;  
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▪ pengumpulan data potensi,  kebijakan/strategipromosi penanaman 

modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ pengumpulan dan pengelolaan bahan promosi sebagai data informasi 

promosi; 

▪ pelaksanaan pembinaan pegawai pada  bidang promosi; 

▪ penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi 

promosi; 

▪ pelaksanaan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi 

untuk pelaksanaan pameran;    

▪ penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya 

baik dalam maupun luar negeri dan mengkordinasikan pelaksanaannya 

dengan pihak-pihak terkait; 

▪ pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri; 

▪ pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan publikasi, 

promosi dan pameran penanaman modal; 

▪ memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bahan 

promosi penanaman modal; 

▪ penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana    promosi penanaman 

modal; 

▪ pelaksanaan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh pimpinan. 

 

Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) seksi yang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a). Seksi Pengembangan Promosi  Penanaman Modal mempunyai tugas: 

▪ menyusun rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri; 

▪ melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi 

Pengembangan Promosi; 

▪ melakukan penyusunan kebijakan/strategipromosi penanaman 

modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ melakukan pengumpulan data potensi,  kebijakan/strategpromosi 

penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan 

materi untuk pelaksanaan pameran;    
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▪ melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan 

pelaksanaan informasi promosi; 

▪ melakukan  analisis kebijakan/strategipromosi penanaman modal di 

daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ menyiapkan dan melaksanakan identifikasi potensi peluang investasi 

daerah menurut profil sektor dan komoditi unggulan  

kabupaten/kota;  

▪ melaksanakan koordinasi pengumpulan, penyedian dan penyajian 

informasi promosi investasi dalam dan luar negeri; 

▪ melaksanakan pembinaan pegawai pada Seksi Pengembangan 

Promosi; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan   oleh pimpinan. 

b). Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas : 

▪ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan 

pameran dan publikasi penanaman modal; 

▪ melakukan  perencanaan    promosi   berdasarkansektor usaha dan 

wilayah; 

▪ menyusun bahan potensi dan peluang investasi daerah dalam 

bentuk media cetak, media elektronik dan media luar ruang; 

▪ melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi 

Pelaksanaan Promosi; 

▪ menyiapkan dan melaksanakan identifikasi peluangpasar dalam dan 

luar negeri; 

▪ mengkoordinasikan pelaksanaan pameran/promosi peluang 

investasi daerah tingkat provinsi dengan instansi terkait dan 

kabupaten/kota; 

▪ melaksanakan publikasi dalam dan luar negeri; 

▪ melakukan promosi berdasarkan sektor usaha danwilayah; 

▪ memfasilitasi pelaksanaan pertemuan/rapat didalamdan luar negeri; 

▪ melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Pelaksanaan  

Promosi; 

▪ memonitor dan mengevaluasihasil pelaksanaanpublikasi, promosi 

dan pameran penanaman modal; 
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▪ melaksanakan  tugaslain  yang   diberikan olehpimpinan. 

c) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai   

tugas : 

▪ menyiapkan bahan/saranadanprasaranapromosi; 

▪ menyiapkan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media 

cetak, media elektronik dan media luar ruang; 

▪ menyiapkan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;  

▪ mengumpulkan dan mengelola bahan promosi sebagai data 

informasi promosi; 

▪ melaksanakan penyusunan program kegiatan pada  Seksi Sarana 

dan Prasarana Promosi; 

▪ melaksanakan pembinaan pegawai pada Seksi Sarana dan Prasarana 

Promosi; 

▪ memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sarana dan 

prasarana promosi penanaman modal; 

▪ melakukan publikasibahan-bahanpromosi; 

▪ melakukan  distribusibahan-bahanpromosi; 

▪ menyusun laporan hasil sarana dan prasarana    promosi 

penanaman modal; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 
❖ Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Bidang  Pengendalian Pelaksanaan    Penanaman    Modal 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud padaPasal 16, Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah; 

b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 

c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 
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perundang-undangan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri 

dari 3 (tiga) seksi yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a). Seksi Pemantauan PelaksanaanPenanaman Modal mempunyai tugas: 

▪ Melakukan pmantauan pelaksanaan penanaman modal baik yang 

masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun 

penanaman modal yang telah produksi/operasional/komersil (telah 

ada izin usaha) berdasarkan sector usaha dan wilayah; 

▪ Melakukan pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi 

penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan 

oleh perusahaan berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

▪ LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (b)  disampaikan sesuai 

dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b). Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas: 

▪ melakukan pembinaanpelaksanaanpenanaman modal melalui 

bimbingan teknis atau workshop atau dialog investasi mengenai 

ketentuan penanaman modal dan / atau teknis pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal; 

▪ melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

▪ melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan-perusahaan 

yang menjadi potensi unggulan  daerah; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas : 

▪ Melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

▪ Melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai 

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 

▪ Melaksanakan pemeriksaan terhadap perizinan dan non perizinan 
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yang dimiliki oleh perusahaan; 

▪ Memberikan rekomendasi untuk kelanjutan perusahaan dalam 

provinsi; 

▪ Memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan 

pelanggaran atas penyimpangan izin dan fasilitas yang diberikan; 

▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

❖ Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  

 

 
Gambar 3. 

Petugas bagian FO 
Siap Melayani Pengurusan Izin dan Non Izin 

 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam 

provinsi.  

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  

mempunyai fungsi : 

▪ melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 
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memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan 

perizinan dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas 

kabupaten/kota dalam provinsi; 

▪ pengkajian dan perumusan jenis perizinan dan non perizinan yang 

dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP; 

▪ pelaksanaan penyelesaian perizinan dan non perizinan melalui PTSP 

yang menjadi kewenangan provinsi; 

▪ penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman 

modal; 

▪ pelaksanaan pemberian pelayanan fasilitas, insentif dan kemudahan 

penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; 

▪ penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) kegiatan pelayanan perizinan/nonperizinan dan fasilitas 

penanaman modal; 

▪ pelaksanaan proses penyelesaian perizinan bidang penanaman modal 

dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik (SPIPISE); 

▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

terdiri dari 3 (tiga) seksi yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a). Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I mempunyai 

tugas: 

▪ melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 
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▪ mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan; 

▪ menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non  perizinan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b). Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai  

tugas : 

▪ melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

non perizinan; 

▪ memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 
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▪ menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

▪ mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan; 

▪ menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan; 

▪ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah III mempunyai  

tugas : 

▪ melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

▪ memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

non perizinan; 

▪ memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

▪ menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

▪ mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan non perizinan; 

▪ menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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❖ Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai 

tugas  melaksanakan  fungsi Dinas di bidang  Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan.Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

mempunyai fungsi : 

▪ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,  

▪ mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, 

menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan 

informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, 

memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, 

mengsimplifikasi,    mengsinkronisasi,   mengevaluasi, 

▪ memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian 

advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat 

dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

▪ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, 

memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, 

merumuskan standar layanan,  mengolah, mengoperasionalkan, 

menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan 

layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan 

layanan dan dukungan administrasi  serta  peningkatan layanan, 

menciptakan(inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan 

serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif; 

▪ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bidang ini dibagi menjadi 3 (tiga) seksi dengan masing-masing fungsi 

sebagai berikut : 

a). Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas : 



LKjiP DPMPTSP PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020   20 

 

▪ melaksanakan administrasi pengaduan, informasi,dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan,  

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, 

informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut 

pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 
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▪ menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

b). Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas : 

▪ menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait 

dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan 

penyuluhan kepada masyarakat; 

▪ merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan 

terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) 

terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-

undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkaji dan mengolah (simplifikasi, 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 nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

▪ mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah 

terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ pemberian sosialisasi penyuluhan  kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat 

sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait 

dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha; 
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▪ mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi 

daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi  

dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan 

serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat; 

▪ membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan 

serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta 

advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan  dalam 

mengeluarkan peraturan lingkup daerah; 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

c). Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas : 

▪ menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan 

Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan 

yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan 

terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta 

pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi 

pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, 

murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan 

dan nonperizinan yang efesien dan efektif; 
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▪ merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang 

meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan 

nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan 

data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

▪ mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan  

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana 

infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan 

administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layana, dan 

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

▪ menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan 

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); 

▪ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh  

Faktor kunci keberhasilan (key success factor) yang berpengaruh terhadap 

sasaran yang akan dicapai Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal 

Daerah tetap memperhatikan faktor - faktor internal dan  faktor eksternal yang 

ada, dari beberapa identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman maka didapatkan kekuatan kunci atau faktor strategis yang 

diharapkan dapat berpengaruh untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran, yaitu: 

Berdasarkan tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)dalam mencapai target kinerja adalah: 

1. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana 

pembangunan ekonomi, khusnya dalam bidang penanaman modal. 
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2. Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang 

tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah. 

3. Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

4. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan 

yang dimiliki. 

5. Masih adanya sengketa lahan. 

6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. 

7. Masih rendahnya kualitas aparatur dibidang penanaman modal. 

8. Masih tersebarnyaperizinan di instansi/ SKPD lain. 

Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan 

trend dan perkembangan diluar wilayah/ komunitas/ organisasiyang dapat 

membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan 

antara lain: 

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang memudahkan calon-

calon Investor mendapatkan izin usaha. 

2. Perencanaan pembangunan jalan highway lintas Sumatera 

3. Perencanaan pembangunan pelabuhan Tanjung Api- Api 

4. Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus 

5. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN 

6. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah  

 

1.7 Sistematika Penyusunan LKjIP 

Susunan dan Sistematika Penyusunan LKjIP sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini memuat gambaran singkat LKjIP, dasar hukum, maksud 

dan tujuan, uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan 

fungsi, aspek strategis organisasi dan sistematika penyajian. 

BAB II   PERENCANAAN  KINERJA 
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Bab ini menjelaskan kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 

yang memuat Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran Rencana Strategis, 

IKU, dan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun Anggaran 2020. 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA  

Bab ini memuat tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja 

tahun 2020, pencapaian kinerja sasaran, pencapaian kinerja 

program-program strategis, dan akuntabilitas keuangan DPMPTSP 

Tahun 2020. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini  memuat tentang kesimpulan dan  rekomendasi tindak 

lanjut. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses berorientasi pada hasil 

yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan 

kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 

2.1 Visi dan Misi 

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 

2013-2018, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu pada visi dan 

misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023, 

mengikuti prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2005-

2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan 

nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta 

memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah : 

               “ SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA “ 

Berikut dapat dilihat uraian penjelasan Visi pembangunan Sumatera Selatan 

2019-2023 : 

Sumsel maju untuk semua adalah keadaan dimana terwujudnya 

pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan 

berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana 

hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. 

Sumsel maju untuk semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, 

kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar 

masyarakat dengan dukungan anggaran pro rakyat, pro lingkungan dan pro 

gender yang transparan dan akuntabel. 

Sumsel maju untuk semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang 

baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi 
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masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Sumsel maju untuk semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi 

kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan 

aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai 

perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-

pusat kebudayaan. 

 

MISI 

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, berikut dapat 

dilihat uraian Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 

2019-2023 : 

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor 

pertanian, industri dan UKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran 

dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

2. Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, 

berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai keimanan, 

ketaqwaan, kejujuran dan integritas. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan 

mengedepankan transprantasi dan akuntabilitas yang didukung aparatur 

pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsive. 

4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, 

termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah 

pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas 

penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan 

mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. 

5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun 

karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang 

sehat melalui kegiatan olah raga dan pengembangan pariwisata berorientasi 

pariwisata religius. 
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2.2    CORE BUSINESS/ AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 

lebih menitikberatkan pada sasaran Maju Investasi, industri dan perdagangan  

(Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan) di Sumatera Selatan serta 

Maju pelayanan publik berkualitas (Meningkatnya pelayanan publik berkualitas). 

Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut perlu didukung 

dengan program dan kegiatan yang saling berkaitan dan dilengkapi pula dengan 

SDM, Sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung lainnya. 

 

2.3 ISU STRATEGIS 

Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Serpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada beberapa 

faktor, yaitu : 

1) Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sumatera Selatan;  

2) Visi, Misi, dan program kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur  terpilih; 

3) Sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI; 

4) Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP  

Gambar 4. 

Kawasan KEK TAA 
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5) Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP 

Dari pembahasan permasalahan faktor penghambat dan faktor pendorong  

tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis DPMPTSP Provinsi 

Sumatera Selatan sebagai berikut:  

➢ Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam membuat regulasi yang 

bersifat mempermudah dan mempercepat perizinan/non perizinan melalui 

prosedur perizinan yang tepat, efektif dan efisien 

➢ Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanaman 

modal yang mengasu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum 

guna menyamakan presepsi pelaksanaan penanaman modal 

➢ Pengawasan pelaksanaan implementasi OSS di kab/kota dan investor/calon 

investor untuk meningkatkan jumlah investor dan proyek yang bernilai 

investasi guna meningkatkan nilai realisasi investasi 

➢ Jenis peluang usaha/proyek yang ditawarkan merupakan peluang usaha 

inovasi baru yang dapat menarik minat investor asing dan lokal. 

➢ Promosi investasi yang belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran 

➢ Sebaran Investasi yang belum merata di kab/kota yang ada di provinsi 

Sumatera Selatan 

➢ Peningkatan kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan 

laporan kegiatan penanaman modal dalam bentuk LKPM 

➢ Harmonisasi dan  sinkronisasi berbagai kebijakan dibidang penanaman 

modal, baik dengan pusat dan dengan daerah (kab/kota); 

➢ Belum terakomodirnya   investor yang berminat berinvestasi di bidang 

infrastruktur pendukung terutama kawasan industri, kawasan ekonomi 

khusus dan lain-lain; 

➢ Masih  terbatasnya  investor pengembangan  investasi  di  bidang  industri 

hilirisasi; 

➢ Peningkatan kapasitas Kinerja Aparatur penanaman modal untuk 

mengoptimalkan kinerja PTSP sehingga mampu memberikan kontribusi 

dalam mendukung terwujudnya pelayanan perizinan/non perizinan yang 

berkualitas.  
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➢ Informasi Potensi Unggulan Daerah belum up date sedangkan masyarakat   

dan   dunia   usaha   membutuhkan data/informasi penanaman modal di 

Sumatera Selatan; 

➢ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan 

program pembangunan   daerah   yang   sinergis   antar   pemerintah   dan   

provinsi   dengan Kab/Kota. 

➢ Belum operasionalnya KEK tanjung Api-Api 

Investasi merupakan salah satu fokus utama  kebijakan pemerintah 

sebagai variabel penting dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, semua 

hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus 

sebagai salah satu dari tiga tugas pokok yang terdapat dalam MP3EI (Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah 

dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam hal ini,  Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 

merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas 

mengkoordinasikan investasi penanaman modal terus berupaya memperbaiki 

kinerja dengan menentukan berbagai langkah strategis, terarah dan terencana.  

Konsep perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan dalam 

memberi penekanan pada pentingnya analisis terhadap kapasitas lembaga dan 

aparaturnya untuk menjawab tantangan lingkungan internal dan eksternal yang 

terus berubah. Secara singkat berbagai situasi yang mempengaruhi kinerja 

investasi pada akhirnya menjadi faktor prioritas yang menjadi pertimbangan  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Selatan dalam membuat Rencana Strategis lima tahun ke depan.  

Provinsi Sumatera Selatan  disamping memiliki berbagai keunggulan yaitu 

potensi dan peluang usaha  juga memiliki berbagai keterbatasan apabila 

dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Keterbatasan tersebut antara 

lain mencakup luas ruang dan lahan yang terus semakin berkurang, kualitas 

sumber daya manusia untuk mendukung pemanfatan dan eksploitasi sumber 

daya alam yang masih terbatas.   

Dengan demikian maka pengembangan Investasi perlu diposisikan sebagai 

visi dan fokus pembangunan kedepan terlebih bagi Provinsi Sumatera Selatan 
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sebagai Provinsi yang sedang maju dan berkembang, mandiri dan mampu 

mengemban peningkatan kualitas dan kesejahteraan seluruh penduduknya 

melalui kegiatan Investasi.  

Isu-isu strategis di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dengan 

memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

✓ Isu yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan 

✓ Isu yang sedang dalam proses dan sedang dibicarakan 

✓ Isu yang secara langsung menyangkut kepentingan PMA ataupun 

PMDN 

✓ Isu yang realistis dan logis untuk dibahas sesuai dengan hak, 

wewenang, dan tanggung jawab DPMPTSP 

Dari berbagai identifikasi beberapa isu maka ditetapkan isu strategis 

DPMPTSP antara lain : 

1. Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi daerah 

berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan pusat dengan daerah; 

2. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur 

pendukung  seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri, kawasan 

ekonomi  khusus dan lain- lain; 

3. Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanaman modal perusahaan  

PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi, khususnya dalam 

pelaksanaan perizinan; 

4. Masih besarnya jumlah proyek PMA, PMDN dan sudah 

berproduksikomersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan 

proyeknya tetapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk izin 

usaha tetap/ industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan 

usahanya; 

5. Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang 

industri hilirisasi; 

6. Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/ Kota dan bidang usaha 

tertentu; 
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7. Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih 

tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara- negara 

kompetitor; 

8. Masih rendahnya kewajiban penanaman modal dalam membuat LKPM 

dibandingkandengan besarnya jumlah perusahaan PMA/ PMDN di 

Sumatera Selatan; 

9. Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan 

besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di Kab/ Kota; 

10. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam 

memperolehdata/ informasi penanaman modal di Sumatera Selatan; 

11. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan 

program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi 

dengan Kab/ Kota. 

 

2.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan pelayanan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah 

Tujuan 

1. Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah 

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 

 Sedangkan sasaran strategis dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 

adalah : 

Sasaran 

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

dan perdagangan)  

2. Maju pelayanan publik berkualitas (Meningkatnya pelayanan publik 

berkualitas) 

2.4 Cara Pencapaian Tujuan  

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin 

dicapai tersebut di atas, maka strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan pelayanan penanaman modal yang prima. 
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2. Memberikan kemudahan pada investor untuk mendapatkan informasi 

peluang investasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan. 

3. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal. 

4. Melakukan penelaahandan perumusan regulasi bidang penanaman modal 

yang menarik bagi calon investor. 

5. Meningkatkan realisasi investasi PMA/ PMDN di Sumatera Selatan. 

6. Meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Sumatera Selatan. 

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanaman modal. 

8. Penerapan metode yang bervariasi dan meningkatkan kualitas promosi 

penanaman modal 

9. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penanaman 

modal 

10. Reposisi aparatur sesuai kompetensi yang dimiliki. 

11. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaanpemerintah yang baik dan 

profesional, efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel, serta bersih. 

12. Peningkatan sarana dan prasara pelayanan seperti gedung maubeler, 

komputer, maupun mobil pelayanan keliling. 

Guna mencapai kedua tujuan dan kedua sasaran  tersebut, DPMPTSP 

melaksanakan 3 (tiga) program yaitu : Program peningkatan promosi, kerjasama 

dan realisasi investasi,  Program peningkatan iklim investasi dan daya saing 

penanaman modal dan program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan 

non perizinan yang diharapkan dapat mengakomodir semua kegiatan di 

DPMPTSP untuk mencapai target indikator kinerja DPMPTSP yang tercantum 

pada Renstra OPD periode tahun 2019-2023 dan mewujudkan visi misi gubernur 

dan wakil gubernur periode 2019-2023. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Sasaran 1 : Maju Investasi 

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan 

capaian pada sasaran I mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :  

No Indikator Kinerja 

Capaian Tahun 2020 

Satuan 
Target 

(%) 

Realisasi 
(Triliun) 

% 
Naik/(Turun) 

2019 2020 

1. 
Pertumbuhan Nilai 
Investasi  Pertahun  

Persen 7 27,97 38,35 37,11 

 

GRAFIK 1 

PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI PERTAHUN (%) 

 

 
 

Indikator Pertumbuhan Nilai investasi Pertahun dipengaruhi oleh 

indikator realisasi investasi PMA dan realisasi investasi PMDN, jumlah 

persentase yang diperoleh didapatkan melalui hasil seluruh nilai investasi 

selama tahun 2020 dikurang jumlah investasi tahun lalu dan dibagi dengan 

jumlah investasi tahun lalu dikali 100%. Realisasi indikator pertumbuhan 

nilai investasi selama tahun 2020 naik sebesar 37,11 % sedangkan realisasi 

indikator pertumbuhan nilai investasi selama tahun 2019 sebesar 21,19 %.  

Kenaikan nilai realisasi investasi yang mengalami peningkatan didukung 

oleh beberapa perusahaan besar, antara lain :  

2019 2020 2021 2022 2023

TARGET 7 7 7 7 7

REALISASI 27.97 38.35
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1. Sektor tersier (Infrastruktur pembangunan Jalan Tol) Rp. 5,58 triliun 

2. Sektor tersier lainnya pembelian mesin pembangkit listrik sebesar       

Rp. 3,93 triliun 

3. Sektor sekunder pengadaan mesin industri sebesar Rp. 7,70 triliun 

4. Perusahaan tersebut antara lain PT. OKI PULP & PAPER MILLS, PT. 

HUADIAN BUKIT ASAM POWER, PT. SHENHUA GUOHUA LION POWER 

INDONESIA, PT. SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP, PT. SRIWIJAYA 

MAKMORE PERSADA, dan PT. HUTAMA KARYA. 

No Indikator Kinerja 

Capaian Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi 
Tingkat 

Capaian (%) 

2. Jumlah Investor 
Perusahaan/

UU 
357 629 176,19 

 
GRAFIK 2 

JUMLAH INVESTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Investor sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi 

serta tenaga kerja yang terserap di daerah Provinsi Sumatera Selatan.  

Jumlah investor yang menanamkan modal di daerah Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2020 berjumlah 629 Investor naik sebesar 42,28 %, yang 

terdiri dari 480 PMDN dan 149 PMA sedangkan jumlah investor tahun 2019 

berjumlah 430 Investor. 
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Target Jumlah Investor 345 357 369 381 393

Realisasi Jumlah Investor 430 629
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No Indikator Kinerja 

Capaian Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi 
Tingkat 

Capaian (%) 

3. 
Nilai realisasi Investasi 

PMA 

Rp. 

Trilyun 
17,88 22,53 126,01 

 

GRAFIK 3 

NILAI REALISASI INVESTASI PMA 

 
Nilai capaian realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) tahun 

2020 mencapai Rp 22,53 triliun. Capaian kinerja nilai realisasi investasi PMA 

melebihi dari target Tahun 2020 sebesar Rp 17,88 triliun atau sebesar 

126,01 % dibandingkan tahun 2019 Nilai capaian realisasi investasi PMA 

(Penanaman Modal Asing) sebesar Rp. 11,05 triliun. Sedangkan Capaian 

kinerja nilai realisasi investasi PMA juga melebihi target Tahun 2019 sebesar 

Rp. 16,71 triliun atau sebesar 66,11 %. 

Tercapainya target realisasi investasi untuk PMA (Penanaman Modal 

Asing) tahun 2020 jika dilihat berdasarkan wilayah realisasi per daerah yang 

tertinggi didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, 

Muratara dan Mura, dimana penambahan investasi di Kabupaten OKI 

didominasi oleh investasi industri pengolahan bubur kertas dan barang 

kertas, dan infrastruktur jalan TOL trans Sumatera. Untuk Kab. Muara Enim 

penambahan terutama pada kegiatan pertambangan batubara, pembangkit 

tenaga listrik (Listrik, gas dan air). Untuk lahat mayoritas penambahan pada 
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kegiatan pengusahaan panas bumi, sedangkan Muratara dan Mura 

didominasi oleh perkebunan. 

Jika dilihat berdasarkan bidang usaha sektor yang paling dominan 

adalah sektor sekunder (7,741 triliun rupiah) dengan penyumbang terbesar 

adalah sektor kertas dan percetakan terutama pada Industri bubur kertas 

dan barang dari kertas, Sub sektor Industri makanan terutama industry 

kelapa sawit. 

Untuk terus meningkatkan capaian realisasi investasi yang berasal dari 

PMA (Penanaman Modal Asing), DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan telah 

melakukan beberapa upaya sebagai berikut : 

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal. 

2. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan pada SPIPISE 

Online untuk melaporkan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

No Indikator Kinerja 

Capaian Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi 
Tingkat 

Capaian (%) 

4. 
Nilai realisasi Investasi 
PMDN 

Rp. 
Trilyun 

8,55 15,82 185.03 

 

GRAFIK 4 
NILAI REALISASI INVESTASI PMDN 
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Untuk nilai capaian realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam 

Negeri) tahun 2020 mencapai Rp 15,82 triliun. Capaian kinerja nilai realisasi 

investasi PMDN melebihi dari target Tahun 2020 sebesar Rp 8,55 triliun atau 

sebesar 185,03 % dibandingkan tahun 2019 Nilai capaian realisasi investasi 

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp. 16,92 triliun. 

Sedangkan Capaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN juga melebihi 

target Tahun 2019 sebesar Rp. 7,99 triliun atau sebesar 211,76 %. 

Tercapainya target realisasi investasi untuk PMDN (Penanaman Modal 

Dalam Negeri) tahun 2020 jika dilihat berdasarkan wilayah realisasi investasi 

yang terbesar adalah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, 

Kab. Ogan Ilir, Muara Enim dan Banyuasin, dimana rata-rata penambahan 

investasi tersebut didominasi oleh kegiatan bidang usaha transportasi dan 

infrastruktur untuk pembangunan jalan TOL Kayu Agung- Palembang-

Betung dan progress infrastruktur lainnya seperti SP. Indralaya-Prabumulih-

M.Enim, ketenagalistrikan, kawasan industry dan pertambangan di Kab. 

Muara Enim serta beragam sektor lainnya.  

Jika dilihat berdasarkan bidang usaha sektor penyumbang terbesar 

adalah sektor tersier (6,3 triliun rupiah) dengan sub sektornya konstruksi, 

transportasi, gudang dan telekomunikasi terutama pada konstruksi jalan 

raya pembangunan TOL trans Sumatera (TOL Kayu Agung-Palembang-

Betung).  

Untuk terus meningkatkan capaian realisasi investasi yang berasal dari 

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), DPMPTSP Provinsi Sumatera 

Selatan telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut : 

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal. 

2. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan pada SPIPISE 

Online untuk melaporkan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian kinerja realisasi investasi 

PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 

terhadap target Tahun 2023 yaitu dengan mewujudkan Sasaran Strategis 
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Meningkatnya pengendalian Penanaman Modal. Ada tiga upaya pencapaian 

sasaran yang dilakukan antara lain : 

a. Meningkatkan pemantauan, dan verifikasi data investasi dengan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah LKPM yang disampaikan 

perusahaan secara online dengan tepat waktu; 

b. Meningkatkan pembinaan perusahaan (PMA/PMDN) dengan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran adalah tercapainya Persentase tingkat 

kepatuhan investor; 

c. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perizinan dan non 

perizinan yang dimiliki perusahaan, dengan indikator keberhasilan 

pencapaian sasaran adalah tercapainya Jumlah Berita Acara 

Pemeriksaan/Pengawasan. 

 
 Sasaran 2 : Maju Pelayanan Publik Berkualitas 

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan 

capaian sasaran serta target dan capaiannya  adalah sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja 

Capaian Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi 
Tingkat 

Capaian (%) 

1. Indeks Kepuasan Investor Indeks 89,55 91,20 101,84 

 
Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur DPMPTSP Provinsi 

Sumatera Selatan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna 

pelayanan perizinan dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi 

masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap 

pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman 

kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.   

Adapun nilai IKM DPMPTSP Provinsi Sumsel tahun 2020 diperoleh 

angka 91,20. Untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval IKM, Nilai 

Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita 

dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum Penyusunan INDEKS 
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KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana 

table dibawah ini: 

Nilai 

Persepsi 

Nilai 
Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00-1,75 2,5-43,75 D Tidak Baik 

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik 

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik 

4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik 

 

Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) adalah 

91,00 apabila kita lihat table tersebut diatas maka dapat dikatakan Kinerja 

DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah “Sangat Baik” 

No Indikator Kinerja 

Capaian Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi 
Tingkat 

Capaian (%) 

2. 

Jumlah Perizinan dan Non 

Perizinan yang di terbitkan 

tepat waktu sesuai SOP 

Unit 974 601 61,70 

  

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu 

sesuai SOP tahun 2020 sebesar 601 perizinan/non perizinan, turun 29,62 % 

dibanding dengan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan 

tepat waktu sesuai SOP tahun 2019 yaitu sebesar 854 perizinan/non 

perizinan. Nilai ini dibawah target Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang 

diselesaikan tepat waktu sesuai SOP tahun 2020 sebesar 974 Perizinan dan 

Non Perizinan. 

Adapun capaian indikator kinerja yang tidak mencapai target tersebut 

diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap pemohon izin. 

2. Terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

terkait hal tersebut Dinas Teknis (DESDM) tidak mau menerbitkan 

Rekomendasi yang menurut bersangkutan bukan kewenangannya, hal 

tersebut berlangsung dari bulan Januari s/d Oktober 2020, dan sejak 
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bulan November 2020 OPD Teknis baru mau Menerbitkan Rekomendasi 

izin-izin tersebut. (Izin-izin tersebut adalah SIP, SIPA dan SIPPAT). 

3. Dengan Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Sejak Juni 2020 Pemerintah Daerah tidak boleh 

menerbitkan Perizinan baru (Izin dimaksud adalah Izin Eksplorasi 

Pertambangan, Izin Operasi Produksi (OP) Pertambangan, IUP 

Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK 

Pengangkutan dan penjualan). IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian, IU 

Jasa Pertambangan dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). 

4. Terbitnya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang kapasitas 

pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, adapun salah satu isi 

dari Permen tersebut adalah yang diwajibkan membuat izin hanya 

pengguna listrik diatas 500 KPA, sedangkan pelaku usaha yang 

menggunakan listrik berkapasitas dibawah 500 KPA sangat banyak dan 

tidak wajib izin. 

 

B. Evaluasi Capaian Kinerja Per Program Kegiatan 

Dari Pagu Anggaran yang tersedia, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 8 

(delapan) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan yang Total Pagu 

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan sebesar Rp. 

23.670.327.600,- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga 

Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan perincian sebagai 

berikut : 

- Belanja Tidak Langsung dengan Pagu Dana sebesar Rp. 19.913.118.000,-, 

terealisasi sebesar Rp. 15.682.714.345,- dengan persentase 78,75 %. 

- Belanja Langsung sebesar Rp. 3.757.209.600,-, terealisasi sebesar              

Rp. 3.573.686.522,- dengan persentase 95,11 %. 

 
Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.573.686.522, 

DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah  sebagai berikut : 
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I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.983.408.100,- terealisasi sebesar     

Rp. 1.863.826.329,- dengan persentase sebesar 93,97 %, dan sisa 

anggaran sebesar Rp. 117.581.771,-. Adapun program ini, terdiri dari 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan pagu dana sebesar        

Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 100% dan Realisasi fisik 100 

%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat 

selama 12 bulan. 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan 

pagu dana sebesar Rp. 370.057.100,- terealisasi sebesar                 

Rp. 324.099.298,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 

87,58 %, dan realisasi fisik 100 %. Sisa pagu anggaran sebesar      

Rp. 45.957.802,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya 

penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik. 

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 

Operaional, dengan pagu dana sebesar Rp. 169.000.000,- terealisasi 

sebesar  Rp. 143.266.428,- dengan persentase realisasi keuangan 

sebesar 84,77 %, realisasi fisik 100 %. Sisa pagu anggaran sebesar 

Rp. 25.733.572,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa 

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. 

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan pagu dana sebesar 

Rp. 37.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 52,38 % dan realisasi fisik 

100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-. Hasil yang 

dicapai adalah terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan 

dan jasa pendukung lainnya selama 12 bulan. 

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu dana sebesar     

Rp. 140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.912.080,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 99,94 % dan realisasi fisik 

100 %. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 87,920,-. Hasil yang dicapai 

adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan. 
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6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu dana sebesar               

Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.008.400,- dengan 

realisasi keuangan sebesar 97,51 %, realisasi fisik 100 %. Sisa pagu 

anggaran sebesar Rp. 2.991.600,-. Hasil yang dicapai adalah 

terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan. 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana 

sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 87,694,860,- 

dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,44 % dan realisasi 

fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.305.140,-. Hasil yang 

dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 

12 bulan sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan 

lancar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 32.071.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 32.009.500,- dengan persentase realisasi keuangan 

sebesar 99,81 % dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran 

sebesar Rp. 61.500,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa 

penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor selama 

12 bulan. 

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan, dengan pagu 

dana sebesarRp. 11.000.000, terealisasi sebesar Rp. 10.890.000,- 

dengan persentase realisasi keuangan sebesar 100 % dan realisasi 

fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar                  Rp. 110.000,-. 

Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-

undangan selama 12 bulan. 

10. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu dana sebesar      

Rp. 41.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.875.000,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 88,64 % dan realisasi fisik 

100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.725.000,-. Hasil yang 

dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan. 

11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran, 

dengan pagu dana sebesar Rp. 726.180.000,- terealisasi sebesar     

Rp. 723.320.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 
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99,61% dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar        

Rp. 2.860.000,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa 

pendukung administrasi teknis/ perkantoran selama 12 bulan. 

12. Penyediaan Jasa Tutor SKJ, dengan pagu dana sebesar                  

Rp. 10.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.550.000,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 41,94 % dan realisasi fisik 

100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 6.300.000,-. Hasil yang 

dicapai adalah terpenuhinya jasa tutor SKJ selama 12 bulan.  

13. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, dengan 

pagu dana sebesar Rp. 33.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 

32.658.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,96 % 

dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 342.000,-. 

Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa tutor SKJ selama 12 

bulan.  

14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar 

Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 198.850.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 190.742.763,- dengan persentase realisasi keuangan 

sebesar 95,92 % dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran 

sebesar Rp. 8.107.237,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya 

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah, dan luar 

negeri. 

 
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.078.244.000,- terealisasi sebesar    Rp. 

1.066413.671,- dengan persentase sebesar 98,90 %. Sisa anggaran 

sebesar  Rp. 11.830.329,- Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengadaan Kendaraan Dinas, dengan pagu dana sebesar Rp. 

575.505.600,- terealisasi sebesar Rp. 567.000.000,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 98,52 % dan realisasi fisik 

100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 8.505.600,-. Hasil yang 

dicapai adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional. 
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2. Pengadaan Meubelair, sebelum perubahan anggaran pagu dana 

sebesar Rp. 114.320.000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar 

Rp. 0,- dikarenakan adanya perubahan efisiensi anggaran umtuk 

mengatasi tekanan akibat pandemic covid-19. 

3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, dengan 

pagu dana sebesar Rp. 333.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 

332.717.300,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,86 

% dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 

482.700,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pemeliharaan 

rutin/ berkala gedung kantor. 

4. Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor, dengan pagu dana 

sebesar Rp. 51.038.400,- terealisasi sebesar Rp. 48.916.571,- 

dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,84 % dan realisasi 

fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.121.829,-. Hasil yang 

dicapai adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 

dengan pagu dana sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar        

Rp. 34.815.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar   

99,47 % dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 

185.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pemeliharaan 

rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor. 

6. Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor, dengan pagu dana sebesar    

Rp. 83.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.964.800,- dengan 

persentase realisasi keuangan sebesar 99,36 % dan realisasi          

fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 535.200,-. Hasil yang 

dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 

gedung kantor. 

 

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 88.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 

87.915.520,- dengan persentase sebesar 99,90 %. Sisa anggaran sebesar  

Rp. 84.480,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 
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1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas, 

sebelum perubahan anggaran pagu dana sebesar Rp. 75.350.000,- 

dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 0,- dikarenakan 

adanya perubahan efisiensi anggaran umtuk mengatasi tekanan 

akibat pandemic covid-19. 

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, dengan pagu dana 

sebesar Rp. 88.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.915.520,- 

dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,90 % dan realisasi 

fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 84.480,-. Hasil yang 

dicapai adalah meningkatnya kedisiplinan aparatur/non aparatur 

dalam berpakaian untuk hari-hari khusus. 

 

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 

74.959.796,- dengan persentase sebesar 93,70 %. Sisa anggaran sebesar 

Rp. 5.040.204,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, sebelum perubahan anggaran 

pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,- dan setelah perubahan 

anggaran sebesar Rp. 0,- dikarenakan adanya perubahan efisiensi 

anggaran umtuk mengatasi tekanan akibat pandemic covid-19. 

2. Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP), dengan 

pagu dana sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 

74.959.796,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar    93,70 

% dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar     Rp. 

5.040.204,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pakaian Khusus 

Hari-hari Tertentu. 

 
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Dengan pagu dana Rp. 44.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.196.521,- 

dengan persentase sebesar 58,80 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 

18.353.479,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 
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1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 24.550.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 6.600.645,- dengan persentase sebesar 26,89 %. Sisa 

anggaran sebesar Rp. 17.949.355,-. Hasil yang dicapai adalah  

tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

Kegiatan. 

2. Penyusunan LKJIP OPD (DID Kinerja Sakip),  dengan pagu dana 

sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.595.876,- 

dengan persentase sebesar 97,98 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 

404.124,-. Hasil yang dicapai adalah  tersusunnya Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kegiatan. 

 

VI. Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Realisasi Investasi 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 220.025.000,- terealisasi sebesar       Rp. 

209.654.024,- dengan persentase sebesar 95,29 %. Sisa anggaran 

sebesar  Rp. 10.370.976,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha 

besar dan Usaha Kecil Menengah, dengan pagu dana sebesar Rp. 

6.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.905.166,- dengan persentase 

sebesar 71,09 %. Sisa anggaran sebesar                     Rp. 

1.994.834,-. Hasil yang dicapai adalah  tersusunnya Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kegiatan. 

2. Pengembangan potensi dan peluang investasi unggulan daerah, 

dengan pagu dana sebesar Rp. 31.545.000,- terealisasi sebesar Rp. 

23.895.000,- dengan persentase sebesar 75,75 %. Sisa anggaran 

sebesar Rp. 7.650.000,-. Hasil yang dicapai adalah  tersusunnya 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kegiatan. 

3. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal, dengan pagu dana sebesar Rp. 101.550.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 100.970.187,- dengan persentase sebesar 

99,43 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 579.813,-. Hasil yang dicapai 
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adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Kegiatan. 

4. Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan pagu dana sebesar Rp. 

80.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.883.671,- dengan persentase 

sebesar 99,82 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 146.329,-. Hasil yang 

dicapai adalah  tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja Kegiatan. 

 
VII. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Penanaman 

Modal 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 101.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 

93.568.550,- dengan persentase sebesar 91,74 %. Adapun program ini, 

terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan 

pagu dana sebesar Rp. 45.540.000,- terealisasi sebesar Rp. 

44.264.184,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,20% 

dan realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 

1.275.816,-. 

2. Peningkatan Kinerja Sistem Perencanaan DPMPTSP Sumsel, 

sebelum perubahan anggaran pagu dana sebesar Rp. 62.600.000,- 

dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 0,- dikarenakan 

adanya perubahan efisiensi anggaran umtuk mengatasi tekanan 

akibat pandemic covid-19. 

3. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Program/Kegiatan) 

dengan Kab/ Kota dan K/L, dengan pagu dana sebesar Rp. 

56.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.304.366,- dengan  

persentase realisasi keuangan sebesar 87,34 % dan realisasi fisik 

100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 7.145.634,-. 

 
VIII. Program Peningkatan Kualitas Perizinan dan Non Perizinan 

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 54.245.000,- terealisasi sebesar         Rp. 

52.008.500,- dengan persentase sebesar 95,88 %. Adapun program ini, 

terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 
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1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu satu Pintu, dengan pagu 

dana sebesar Rp. 110.425.000,- terealisasi sebesar Rp. 

105.532.433,- dengan persentase sebesar 95,57 % dan realisasi fisik 

100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.892.567,-. Hasil yang 

dicapai adalah tersedianya 2 sistem aplikasi. 

2. Penanganan Pengaduan Prima Pada Penyelenggaraan Perizinan 

Terpadu, dengan pagu dana sebesar Rp. 30.567.500,- terealisasi 

sebesar Rp. 24.298.178,- dengan persentase sebesar 79,49 % dan 

realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 6.269.322,- 

Hasil yang dicapai adalah tersedianya 2 sistem aplikasi. 

3. Diseminasi Informasi Kebijakan dan Harmonisasi Regulasi Daerah 

Terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebelum perubahan 

anggaran pagu dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan setelah 

perubahan anggaran sebesar Rp. 0,- dikarenakan adanya 

perubahan efisiensi anggaran umtuk mengatasi tekanan akibat 

pandemic covid-19. 

4. Penyusunan Survey Index Kepuasan Investor, dengan pagu dana 

sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.321.500,- 

dengan persentase sebesar 96,61 % dan realisasi fisik 100%. Sisa 

pagu anggaran sebesar Rp. 678.500,-. Hasil yang dicapai adalah 

tersedianya 2 sistem aplikasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan yang 

disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian rencana program dan 

sasaran yang mengacu kepada 5 (lima) tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Provinsi Sumatera Selatan menyadari bahwa beberapa kegiatan yang sudah 

dilaksanakan perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan dan evaluasi, agar 

dapat meningkatkan kinerja yang sudah dicapai. Input berupa Sumber Daya 

Manusia baik kuantitas maupun kualitas dan ketersediaan fasilitas penunjang   

masih menjadi permasalahan dan kendala utama dalam melaksanakan program 

kegiatan. 

Selanjutnya disadari juga bahwa pembuatan LKjIP Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak  kekurangan, baik 

dari susunan penulisan maupun dalam menganalisa. Untuk itu kritik dan saran 

sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan 

kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya demi meningkatkan 

kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 
 

 
 

Dra. Hj. MEGARIA, M.Si 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620609 198303 2 004 

 


