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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan

rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 20'19 dapat disusun

dengan baik.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja Tahun

2019. Laporan ini merupakan benfuk tranparansi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai bahkan melampaui

target yang telah ditetapkan.

Masukan dan saran yang bersiht konstruktif sangat kami harapkan

untuk penyempurnaan Laporan KinerJa (LKj) mendatang.

Akhimya mudah-mudahan Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua

pihak yang berkepentingan. Terima Kasih.

Malang, 2'l Pebtuari 2020
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntablitas Kinena (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan perwujudan

pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kabupaten Malang kepada Bupati Malang dan kepada publik dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan kewenangannya

sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok di bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran

yang harus dicapai, yaitu :

'1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;

2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

Dengan indikator dan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu dengan target sebesar

25o/o, lerapai 47,42o/o, capaian kinerja 1 89, 68%

b. Persentase peningkatan jumlah investor dengan larget 4o/o, tercapai 13,587o dan

capaian kinerja sebesar 339,57o;

c. Persentase peningkatan nilai investasi dengan largel 4o/o, tercapai 6,94%, capaian

kinerja sebesar 1 48,5o/o

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya

dalam mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Pada sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada

masyarakat diperoleh capaian kinerja sebesar 189,680/o dan penyerapan

anggarannya sebesar 99,97%, tingkat efisiensinya adalah sebesar 47,29%;

2. Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi, dimana

capaian peningkatan jumlah investor sebesar 339,57o dan penyerapan anggaran

sebesar 99,54%, tingkat efisiensinya adalah 70,680/o. Capaian peningkatan nilai

investasi sebesar 148,5o/o, dengan penyerapan anggaran sebesar 97,71o/o, dam

tingkat efisiensinya adalah sebesar 34,20o/o



Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran

l. Sasaran pertama, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada

masyarakat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

'1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan

kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan Perizinan Penatan Ruang;

b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Pembangunan; dan

c. Peningkatan Pelayanan Perizinan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya

dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan;

b. Pelayanan Perizinan Perdangan, Perindustrian dan Pariwisata; dan

c. Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa.

Hal yang mendukung pencapaian pelayanan perizinan tersebut adalah adanya

aplikasi OSS (Online Singgle Submission). Melalui aplikasi ini, pemohon perizinan

SIUP dan TDP bisa langsung mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan berusaha

tanpa harus memenuhi komitmen. Meskipun untuk perizinan yang lain, masih

dilakukan secara manual (sebagai syarat pemenuhan komitmen pada aplikasi OSS).

ll. Sasaran kedua, yaitu meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi didukung oleh

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi, dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi;

b. Penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal; dan

c. Pameran dan fasilitasi kerjasama investasi.

2. Program Pengendalian dan Pengawasan lnvestasi, dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Pembinaan investasi bagi dunia usaha;

b. Pengolahan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;dan

c. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal.



Hal yang mendukung pencapaian sasamn peningkatan jumlah investor dan nilai

investasi adalah adanya penerapan aplikasi OSS yang memberikan kemudahan pada

masyarakat untuk mengurus SIUP dan TDP, sehingga berdampak pada peningkatan

jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Malang;

Realisasi Anggaran

Secara umum, capaian realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Dari sisi pendapatan terdapat satu lzin yang tidak memenuhi target, yaitu lzin

Mempekerjakan Tenaga Asing.

Faktor penyebab tidak tercapainya Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing

adalah dari 5 (lima) pemohon izin mempekerjakan tenaga asing yang berkewajiban untuk

memperpanjang izin, hanya 1(satu) pemohon yang melakukan perpanjangan, yaitu PT.

Kinzen lndonesia. Sementara 2(dua) Tenaga Kerja Asing sudah beralih profesi menjadi

direktur/investor dan 2(dua) Tenaga Kerja Asing lainnya sedang melakukan pembaruan

data.

Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dUumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran

adalahsebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten

Malang;

2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM;

3. Sulitnya mengetahui nilai investasi dan jumlah investor pada aplikasi Online Single

Submission (OSS);

4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;

5. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai;

6. Kurangnya PNS sebagai pemroses pelayanan perizinan.

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

1 Pendapatan 5.676.510.400 6.212.951 .111 109,5

2 Belanja
Langsung

Tidak 4.547.496.842 89,10

J Belanja Langsung 3.619.334.400 3.550.399.267,56 98,09

JUMLAH 13.843.34',1.642 13.815.601.s23,56 99,79

4.052.251.145



Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya meningkatkan kinefia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

a. Melakukan optimalisasi data potensi dan peluang investasi utamanya prospeklus

investasi di Kabupaten Malang;

b. Melakukan pengumpulan data potensi dan peluang investasi secara berkala baik per

Triwulan atau per Semester;

c. Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi;

d. Melakukan pengumpulan data tentang Peraturan Daerah Penanaman Modal;

e. Mencari dan menghimpun even pameran dalam negeri serta memilih even pameran

bertemakan investasi yang berkualitas dalam menyampaikan informasi potensi

investasi;

f. Bekerjasama secara aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dalam penggalian potensi dan peluang investasi

serta mempromosikannya;

S. Mencari calon investor dengan cara proaktif berkoordinasi dengan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timurdan Badan Koordinasi

Penanaman Modal Pusat serta meningkatkan fasilitasi terhadap calon investor;

h. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LKPM (Laporan

Pelaksanaan Penanaman Modal);

i. Melaksanakan sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat;

j. Melakukaninovasi-inovasipelayananpublik;

k. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik terutama untuk

persiapan Mal Pelayanan Publik; dan

l. Melakukan mutasi intemal.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good govemance) merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta citadta bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan

tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna

dan bertanggungjawab (akunta bel1.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja,

maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja lnstansi Pemerintah, disusunlah

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala

Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua

kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang tahun 2019.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tahun 2019 selain untuk

memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi

yang merupakan pilar penivujudan tata kepemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang tahun 2019 adalah media pertanggungjawaban Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang yang di

dalamnya berisi informasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang untuk periode tahun 2019. Dalam

Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja
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sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 201 1-2015.

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan

kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan

kiner1a (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi

sumberdaya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Malang.

Tujuan evaluasi terhadap capaian kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab yang diembannya;

2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,

sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat

dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;

6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang

berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, maka

Tugas Pokok Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah :

a. melaksanakan urusan Pemerintahan yang mrnjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan bidang penanaman modal;

b. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di

Bidang Perizinan sec€lra terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi,

singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data

base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

c. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

d. Pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

e. Pelaksanaan Penggalian Potensi dan Pengembangan penanaman modal;

f. Pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerja sama penanaman modal ;

S Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

i. Pelaksanaan koordinasi peroses pelayanan perizinan;

j. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan

k. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas:

1) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan

dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan progrElm dinas; dan

3

Adapun tugas dan fungsi pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas ;

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1) memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebuakan teknis, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

tugasnya.



2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) perencanaan kegiatan kesekretariatan;

2) pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan

pelatihan pegawai;

3) pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan

masyarakat;

4) p€nyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan,

kearsipan dan perpustakaan;

5) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;

6) pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan

keamanan kantor; dan

7) pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

program dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan A.set;

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Dinas.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

b) menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi

kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan

pegawai;

c) melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan, keprotokolan;

d) menyelenggarakan administrasi perkantoran;

e) melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan

f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.
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2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas:

a) menghimpun,mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian

Keuangan dan Asset;

b) melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang

meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi

serta penyusunan perhitungan anggaran;

c) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

penyelenggaraan anggaran Dinas;

d) melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan

program dan rencana strategis Dinas;

e) melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan

peralatan kantor serta pendataan inventaris kanlor;

f) menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian;

dan

g) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan;

b) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;

c) menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja

kegiatan Dinas;

d) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan renc€lna kegiatan

tahunan;

e) melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan

monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana

pertimbangan kepada pimpinan;

f) mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan

perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

g) melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan

h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.



c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan

pemetaan potensi serta melaksanakan promosi di bidang penanaman

modal; dan

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1) pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rencana strategis

penanaman modal;

2) pelaksanaan pengkajian bidang penanaman modal ;

3) pengidentifikasian potensi investasi dan menentukan potensi investasi

unggulan;

4) pelaksanaan penggalian dan penyusunan peta potensi;

5) pelaksanaan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;

6) pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi penanaman modal;

7) pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri.;

8) pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanaman modal.

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;

b) Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal;

c) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

Masing-masing Seksi sebagaimana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai

tugas:

(1) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis

perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

(2) menyusun Rencana Umum dan rencana strategis Penanaman Modal;

(3) menyusun rancangan Peraturan tentang penanaman modal dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) melaksanakan penyusunan rencana pengembangan program-program

dan kegiatan-kegiatan dan skala prioritasnya;
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(5) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman

pengembangan fasilitas dan kemudahan penanaman modal;

(6) melaksanakan usulan pemberian insentif penanaman modal yang

menjadi kewenangan kabupaten, di luar fasilitas fiskal dan non fiskal

nasional; dan

(7) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal

Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal mempunyai

tugas:

(1) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis

penggalian potensi investasi;

(2) mengidentifikasi potensi investasi dan menentukan potensi investasi

unggulan;

(3) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang potensi

investasi;

(4) melaksanakan pengkajian dan pengembangan potensi investasi;

(5) melaksanakan penyusunan peta potensi;dan

(6) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas:

(1) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis promosi

dan kerjasama penanaman modal;

(2) melaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi dan penyiapan

sarana promosi;

(3) melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri

dan di luar negeri;

(4) melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi

penanaman modal;

(5) melaksanakan fasilitasi penanaman modal;

(6) melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan penanaman modal;

dan

(7) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pngembangan sistem

informasi dalam pelaksanaan penanaman modal; dan

2) melaksanakan tugas-tugas lain yang dibedkan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan

penanaman modal;

b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan

terkait bidang penanaman modal;

c) pelaksanaan koordinasi dengan lnstansi terkait, pemerintah provinsi dan

pemerintah pusat dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

d) pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

e) pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

f) pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan

penanaman modal;

g) pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

2) Seksi Pengawasan Penanaman Modal;

3) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem lnformasi Penanaman

Modal.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang.

1) Seksi Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

a) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis pembinaan

penanaman modal;

b) menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan terhadap

perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam

Negeri;

c) melaksanakan koordinasi dengan lnstansi terkait, pemerinlah provinsi dan

pemerintah pusat dalam rangka pembinaan penanaman modal;
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d) melaksanakan kunjungan terhadap perusahaan PMA dan PMDN dalam

rangka kegiatan pembinaan penanaman modal,

e) melaksanakan bimbingan dan sosialisasi tentang ketentuan peraturan

penanaman modal;

f; melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam membantu penyelesaian

permasalahan dan hambatan perusahaan PMA dan PMDN; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengawasan Penanaman Modal

Seksi Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas:

a) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis

pengawasan penanaman modal;

b) melaksanakan koordinasi dengan lnstansi terkait, pemerintah provinsi dan

pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan penanaman modal;

c) menyiapkan data-data penga\,vasan terhadap perusahaan PMA dan

PMDN;

d) melaksanakan kegiatan kunjungan ke perusahaan PMA dan PMDN dalam

rangka kegiatan pengawasan;

e) merekomendasikan pemberian sanksi pada perusahaan yang melakukan

pelanggaran atas ketentuan penananaman modal;

f) membuat laporan hasil pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi pelaksanaan pengawasan; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai

dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem lnformasi Penanaman

Modal mempunyai tugas:

a) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pedoman teknis pengolahan

data dan sistem informasi penanaman modal;

b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanaman

modal;

c) melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;

d) melaksanakan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat yang

memerlukan melalui website;

e) melaksanakan pembuatan sistem informasi penanaman modal;

f) melaksanakan bimbingan tentang penyampaian Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) secara online; dan
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g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas:

'l ) Melaksanakan koordinasi, pemrosesan, evaluasi, sosialisasi dan

penanganan permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang

pembangunan dan kemasyarakatan;

2) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan

Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1) penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

2) pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

3) pemrosesan perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;

4) penelitian perizinan Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;

5) pengkoordinasian permasalahan Bidang Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

6) penyelenggaraan sosialisasi Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;

dan

7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a) Seksi lnformasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas:

(1) melaksanakan pelayanan informasi umum dan teknis tiap jenis

pengajuan perizinan oleh masyarakat dan badan hukum;

10

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan terdiri dari:

1) Seksi lnformasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;

2) Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;

3) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan.



(2) memberikan penjelasan tentang permasalahan izin;

(3) melasksanakan sosialisasi perizinan;

(4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan

(5) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:

(1) melaksanakan verifikasi permohonan;

(2) melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

teknis;

(3) melaksanakan survey lokasi;

(4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan

(5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas :

(1) Menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau

dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Menindaklanjuti proses pengaduan masalah perizinan yang timbul

dengan koordinasidengan instansi terkait;

(3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan

(4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang nya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan

Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1) penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian dan Sosial Budaya;

2) pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

Perekonomian dan Sosial Budaya;
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f. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai

tugas:

1) melaksanakan koordinasi, pemrosesan, evaluasi, sosialisasi dan

penanganan permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang

perekonomian dan sosial budaya;

2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.



3) pemrosesan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial

Budaya;

4) penelitian perizinan Bidang Pelayanan Perilnan Perekonomian dan Sosial

Budaya;

5) pengkoordinasian permasalahan Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian

dan Sosial Budaya;

6) penyelenggaraan sosialisasi Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan

Sosial Budaya.

Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya terdiri dari:

1) Seksi lnformasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya;

2) Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya;

3) Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi lnformasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya

mempunyai tugas:

a) melaksanakan pelayanan informasi umum dan teknis tiap jenis pengajuan

perizinan oleh masyarakat dan Badan Hukum;

b) memberikan penjelasan tentang permasalahan izin;

c) melaksanakan sosialisasi perizinan;

d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan

e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas:

a) melaksanakan verifikasi permohonan;

b) melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis;

c) melaksanakan survey lokasi;

d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan

e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya

mempunyai tugas:

a) menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) daerah

atau dokumen lain yang dipersamakan;
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b) menindaklanjuti proses pengaduan masalah perizinan yang timbul dengan

koordinasi dengan instansi terkait;

c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatian kepada atasan;dan

d) melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

S. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga,

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya;

3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sebagaimana berikut :
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2. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur sangat berpengaruh

tefiadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Oleh karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan dan

ketrampilan serta sikap perilaku yang kondusif. Sumber daya aparatur yang

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 60 (enam

puluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

PNS : 34 Orang

Non PNS : 26 orang

Menurut Penggolongan pendidikan sebagai berikut

52 : 7 orang

51 : 31 orang

D3 : 2 orang

SLTA : lgorang

SLTP : l orang

Berdasarkan Jabatan :

Pejabat Eselon ll : 1 orang

Pejabat Eselon lll : 5 orang

Pejabat Eselon lV : 15 orang

Fungsional Umum : 39 orang

Dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kajian teknis masih dilakukan

oleh Tim Teknis. Kekurangan akan Sumber Daya Aparatur yang memiliki

kemampuan di bidang teknis guna menunjang dan memberikan pelayanan secara

maksimal belum tercukupi sehingga sangat dibutuhkan sumberdaya manusia

melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Ditinjau dari jumlah laki-laki dan perempuan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 33 orang laki-laki dan 27 o.ang

perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan promosi di luar wilayah hanya

melibatkan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan kegiatan lainnya, terdapat

sejumlah staf laki-laki yang melakukan kegiatan survei dilapangan dan staf

perempuan untuk mengerjakan urusan administrasi kantor, namun demikian

terdapat pula beberapa staf perempuan yang melakukan kegiatan survey

dilapangan sebagai tenaga yang memiliki kemampuan di bidang teknis dan yang

membantu sebagai tenaga administrasi.
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3. Capaian Kineria Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang Tahun 2018

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut

No Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target Realisasi
Capaian

$l
1 Meningkatnya kualitas

pelayanan perizinan
kepada masyarakat

Persentase
peningkatan pelayanan
perizinan yang tepat
waktu

20o/o 32% 160,00

2 Meningkatnya jumlah
investor dan nilai
investasi

Persentase
peningkatan jumlah
investor

4o/o 487,5

Persentase
peningkatan nilai
investasi

3o/o 2,570/o 85,67

't6

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada 2 (dua) sasaran strategis

dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, menunjukkan hasil capaian seluruh

indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun penyebab

keberhasilan / kegagalan dan solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut:

'1. Pada Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada

masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan pelayanan perizinan

yang tepat waktu, dilakukan dengan membandingkan jumlah izin yang

diterbitkan tepat waktu, dengan jumlah permohonan izin yang masuk. Jumlah

izin yang diterbitkan pada tahun 2018 sebanyak 7.511 izin. Jumlah izin yang

diselesaikan tepat waktu sebanyak 2.385 izin. Diperoleh hasil capaian

sebesar: 32%.

Hal yang mendukung pencapaian pelayanan perizinan tersebut adalah

adanya aplikasi OSS (Online Singgle Submission). Melalui aplikasi ini,

pemohon perizinan SIUP dan TDP bisa langsung mendapatkan izin untuk

melakukan kegiatan berusaha tanpa harus memenuhi komitmen. Meskipun

untuk perizinan yang lain, masih dilakukan secara manual (sebagai syarat

pemenuhan komitmen pada aplikasi OSS).
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2. Pada Sasaran kedua (Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi),

dicapai melalui dua indikator, yaitu indikator persentase peningkatan jumlah

investor dan indikator persentase peningkatan nilai investasi yang dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. lndikator persentase peningkatan jumlah investor yang dihitung dengan

cara membandingkan penambahan jumlah investor pada tahun ini

dengan jumlah investor pada tahun lalu. Jumlah investor tahun 2017

sebanyak 7.545 investor, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 9.016

investor (mengalami peningkatan sebanyak 1 9,50%.

Penyebab keberhasilan :

Adanya penerapan aplikasi OSS yang memberikan kemudahan pada

masyarakat untuk mengurus SIUP dan TDP, sehingga berdampak pada

peningkatan jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Malang;

b. lndikator peningkatan nilai investasi, diperoleh dengan @ta

membandingkan peningkatan nilai investasi saat ini, dengan nilai

investasi tahun lalu. Nilai investasi pada tahun 2017 sebesar

Rp28.018.355.000.253,00. Pada tahun 2018, diperoleh nilai investasi

sebesar Rp28.740.887.243.877,00. Sehingga kenaikan nilai investasi

sebesar 2,57olo (lebih rendah dari kenaikan investasi yang ditargetkan).

Penyebab Ketidakberhasilan :

- Belum adanya perda insentif dan kemudahan lnvestasi, yang

diharapkan mampu menarik minal calon investor agar berinvestasi di

Kabupaten Malang.

- Dengan penerapan aplikasi OSS (Online Single Submission),

DPMPTSP masih kesulitan untuk mencari data nilai investasi,

termasuk untuk mengetahui inveslasi di Kawasan Ekonomi Khusus,

karena adanya aturan bahwa semua perizinan di KEK, tidak

memerlukan pemenuhan komitmen;

- Penerapan aplikasi OSS (Online Single Submission) berdampak pada

sulitnya mengontrol inveslasi yang ada di Kabupaten Malang.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja menurut Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

'1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Perencanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun

pertama hingga tahun kelima merupakan rangkaian program kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat

Daerah tahunan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang

mengacu pada RKPD Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Tahunan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

kedepan dalam rangka mewujudkan misi dan menetapkan tujuan-tujuan

sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis 2016-2021, yailu I

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat

2. Meningkatkan pertumbuhan investasi

Adapun lndikator tujuan tersebut adalah :

1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu;

2. Persentase peningkatan nilai investasi.

Sasaran

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasamya merupakan bagian

dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan

alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional

organisasi yang akan dilaksanakan. Sasaran diharapkan akan memberikan fokus

pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan

tercapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu

pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai

sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;

b. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

lndikator sasaran tersebut adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepatwaktu;

- Persentase peningkatan jumlah inveslor;

- Persentase peningkatan nilai investasi.
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2. Strategi, Kebijakan dan Program

Sfrafegi

Strategi yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas di bidang

penanaman modal dan bidang perizinan adalah sebagai berikut:

- Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan dengan melibatkan

semua bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sesuai dengan tupoksinya dalam menjalankan proses perizinan;

- Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang profesional antara lain dengan cara menempatkan

petugas sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, pelatihan yang terkait

dengan bidang teknis perizinan, mengikuti lokakarya, seminar dan studi

banding dan memberikan reward bagi pegawai berprestasi;

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga bisa mewujudkan target kinerja dan

program baru dalam pelayanan perizinan;

- Meningkatkan fasilitas kantor seperti penambahan jumlah komputer dan alat

pendukung transportasi dan alat kantor lainnya yang memadai. Penggunaan

Teknologi lnformasi dalam program aplikasi pelayanan perizinan baik melalui

Lokal Area Network (l-AN) maupun lntemet;

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah

yang terkait dalam proses perizinan;

- Melaksanakan sosialisasi perizinan ke kecamatan, kemudian pada saat bina

desa, bina wisata dan pelayanan keliling;

- Memberikan lnformasi perizinan melalui media cetak, media sosial dan media

elektronik

Kebijakan

KebUakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Malang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi

adalah:

1. Pemberian kemudahan penanaman modal di daerah;

2. Peningkatan kualitas promosi dan Mengintensifl<an kegiatan promosi di dalam

dan luar negeri;

3. Menyusun peluang investasi komoditi unggulan;

4. Memperkenalkan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

Koperasi kepada investor dan calon investor;



5. Memperbaiki kebijakan penanaman modal;

6. Memberikan insentif daerah kepada calon investoc

7 . Melaksanakan pelayanan perijinan penanaman modal satu pintu;

8. Studi banding pelayanan investasi;

9. Mensinergikan peluang investasi dan kebijakan daerah;

10. Mengefektifl<an promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman

modal;

1'1. Terciptanya pola kegiatan peningkatan pelayanan perizinan yang memberikan

kesadaran dan kemudahan kepada masyarakat guna meningkatnya jumlah

izioi

'12. Peningkatan Pelayanan Publik;

13. Melakukan Penyesuaian dan Perbaikan Sistem, Prosedur Pelayanan yang

berlaku sesuai dengan tuntutan kondisi saat ini.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat maka diperlukan sistem dan prosedur yang baku agar dapat

melayani masyarakat secara optimal. Karena hal tersebut Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan berlakunya Sistem dan

Prosedur Pelayanan Perizinan berstandar ISO dibidang mutu melalui program

Peningkatan Sistem Pengawasan lntemal dan Standarisasi Administrasi

Pelayanan.
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Program

Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan lntemal dan Standarisasi

Administrasi Pelayanan;

6. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

7. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perekonomian dan Sosial

Budaya;

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi;

9. Program Pengendalian dan Pengawasan lnvestasi.



B. PERJANJIAN KERJA

Penetapan kinerja merupakan menjadi konlrak kinerja yang harus

diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur

keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target

1

Meningkatnya kualitas pelayanan

perizinan kepada masyarakat

Persentase pening katan

pelayanan perizinan yang

tepat waktu

25o/o

2 Meningkatnya jumlah investor

dan nilai investasi

Persentase peningkatan

jumlah investor
4o/o

Persentase peningkatan

nilai investasi
4o/o

Untuk pencapaian target dari sasaran tersebut, akan direalisasikan melalui

pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

A. Sasaran Pertama (Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan kepada

masyarakat) dicapai melalui pelaksanaan :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang pembangunan dan

Kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang;

- Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan;

- Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan

hidup.

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial

Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan;

- Pelayanan perizinan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;

- Pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan jasa.
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B. Sasaran Kedua (Meningkatnya jumlah investor dan Nilai lnvestasi) dicapai

melalui pelaksanaan program dan kegiatan ;

1. Program Peningkatan Promosi dan Keflasama lnvestasi, dengan kegiatan -
kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang lnvestasi;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal;

- Pameran dan Fasilitasi Kerjasama lnvestasi.

2. Program Pengendalian dan Pengawasan lnvestasi, dengan kegiatan-

kegiatan :

- Pembinaan lnvestasi bagi Dunia Usaha;

- Pengolahan dan Pengembangan Sistem lnformasi Penanaman Modal;

- Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kineria Organisasi

Untuk menghitung capaian kinerja, dimulai dengan pengumpulan data kinerja.

Dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan

konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja

instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsipprinsip keseimbangan biaya dan

manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara

efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data

yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencalatan secara

terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran indikator-indikator kunci keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran

strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Malang. Didasarkan pada indikator outcome. lndikator out@me merupakan hasil

(result) dari indikator pemicu (performance driven) yaitu input dan output pada setiap

kegiatan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan jumlah investor dan nilai investasi, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, melalui

program pengembangan dan promosi penanaman modal telah menyusun dokumen

pemetaan potensi dan galery investasi, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM),

penyusunan Perda tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnveslasi. Selain itu,

juga telah dilaksanakan pameran sebagaimana tabel berikut:

No Nama Pameran
Tanggal

pelaksanaan
Lokasi Kategori Dukungan

1 6 th Balikpapan
Tourism Trade
lnvestment Expo
2019

21-24 Marcl2019 Plaza Balikpapan,
Jalan Jendral
Sudirman, Balikpapan
Kalimantan Timur

Nasional APBD

2 Apkasi Otonomi
Expo 2019

03-05 Juli 2019 Merak Room 1&2,
Jakarta Convention
Center, Senayan Jl.
Jend Gatot Subroto,
Balai Sidang Senayan

-Jakarta

Nasional APBD

3 12-',t5
2019

September Grand City Surabaya,
Jl. Walikota Mustajab
No. 1 Ketabang,
Surabaya

Nasional Partisipasi
(Difasilitasi
oleh
Provinsi)

East Java
lnvestival 2019
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Tanggal
pelaksanaan

Lokasi Kategori Dukungan

Bali lnvestment
Tourism and
Trade Expo 2019
(BITTRA EXPO
2019)

21-24
November
2019

Level 21 Mall-Bali, Jalan
Teuku Umar Nomor 1,
Dauh Puri Klod,
Denpasar Barat-Bali

APBD

Adapun Calon lnvestor yang telah difasilitasi sebagaimana tabel berikut

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian kinerja organisasi pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang :

'1. Capaian Kinerja

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kineria Tahun 2019

No
Sasaran

Strategis
lndikator Kinerja Realisasi Capaian

(Y"l

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perizinan kepada
masyarakat

Persentase peningkatan
pelayanan perizinan
yang tepat waktu

25o/o 47,42% 189,68

2 Meningkatnya
jumlah investor
dan nilai
investasi

Persentase peningkatan
jumlah investor

4% 13,58% 339,5

Persentase peningkatan
nilai investasi

4% 5,940/o 148,5

No Calon lnvestor Penjelasan

1 Mr. Jack Perusahaan yang berasal dari China. Rencana
investasi pada bidang pertanian khususnya
perkebunan tebu/pabrik gula. Pada bulan April 2019
melakukan audiensi dengan Bapak Bupati Malang di
Hotel Tugu Malang

2 PT. Aggio Berjaya Terus Bidang usaha industri pembuatan alas kaki/sepatu.
Rencana tempat usaha di desa pandanlandung wagir.
Telah mengadakan pertemuan pada tanggal 15

Agustus 2019 dengan Kepala DPMPTSP di Hotel
Solaris Singosari

A.Muntolib Al Asari Florawisata di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon

4 PT. Pratama Media
Mandiri

Bidang usaha agrowisata di Desa Balesari Kecamatan
Ngaium

No Nama Pameran

4 Nasional

Target

1

3
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Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

Sasaran

Strategis
lndikator Kinerja

Target Capaian (%)

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2018

Tahun

2019

1
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perizinan
kepada
masyarakat

Persentase
peningkatan
pelayanan
perizinan yang
tepat waktu

20o/o 160 189,68

2 Meningkatnya
jumlah investor
dan nilai
investasi

Persentase
peningkatan
Jumlah lnvestor

4o/o 339,5

Persentase
peningkatan nilai
investasi

3o/o 4o/o 85,67 '148,5

Dari tabel diatas, terlihat bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas

pelayanan perizinan kepada masyarakat, pada tahun 2018, dengan target sebesar 20%

tercapai 32o/o, apaian kinerjanya sebesar 1607o. Sedangkan pada tahun 2019' dengan

target 25%, tercapai 47,42Yo sehingga persentase capaian kinerja nya sebesar 186'68%

Sasaran strategis meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dengan target

indikator persentase peningkatan jumlah investor pada tahun 2018 sebesar 4o/o, capaian

kinerjanya sebesar 487,5o/o dan tahun 2019 targetnya sebesar 4o/o dan capaian

kinerjanya sebesar 339,5%. Target peningkatan nilai investasi pada tahun 2018 sebesar

3% capaian kinerjanya 85,670/o dan tahun 2019 target peningkatan nilai investasi sebesar

4o/o, @paian kinerjanya sebesar 148,5

Tabel 3.3.

Perbandingan Gapaian Kineria s.d Akhir Periode RENSTRA

No Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target
Akhir

Renstra

Realisasi
s.d

Tahun
2019

Tingkat
Kemajuan

1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
perizinan kepada
masyarakat

Persentase
peningkatan
pelayanan
perizinan yang
tepat waktu

35o/o 47,420/o 135,48

2 Meningkatnya
jumlah investor dan
nilai investasi

Persentase
peningkatan
iumlah investor

160/o 55,58% 347,37

No

25o/o

4o/o 487,5
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No Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target
Akhir

Renstra

Realisasi
s.d

Tahun
2019

Tingkat
Kemajuan

Persentase
peningkatan nilai
investasi

14o/o 317,150/o 2.2650/o

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi

Dari tabel-tabel diatas, dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan

indikator persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu,

dilakukan dengan membandingkan jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu,

dengan jumlah permohonan izin yang masuk. Jumlah izin yang diterbitkan pada

tahun 2019 sebanyak 12.880 izin. Jumlah izin yang diselesaikan tepat waktu

sebanyak 6.108 izin. Diperoleh hasil capaian sebesar '. 47,42o/o.

Hal yang mendukung pencapaian pelayanan perizinan tersebut adalah adanya

aplikasi OSS (Online Singgle Submission). Melalui aplikasi ini, pemohon

perizinan SIUP dan TDP bisa langsung mendapatkan izin untuk melakukan

kegiatan berusaha tanpa harus memenuhi komitmen. Meskipun untuk perizinan

yang lain, masih dilakukan secara manual (sebagai syarat pemenuhan komitmen

pada aplikasi OSS).

b. Pada Sasaran kedua, Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi, dicapai

melalui dua indikator, yaitu indikator persentase peningkatan jumlah investor dan

indikator persentase peningkatan nilai investasi yang dapat diuraikan sebagai

berikut :

- lndikator persentase peningkatan jumlah investor yang dihitung dengan cara

membandingkan penambahan jumlah investor pada tahun ini dengan jumlah

investor pada tahun lalu. Jumlah investor tahun 2018 sebanyak 7.992 investor,

sedangkan pada tahun 2019 menjadi 9.078 investor (mengalami peningkatan

sebanyak 13,587o. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penerElpan

aplikasi OSS yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus

SIUP dan TDP, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah investor dan

nilai investasi di Kabupaten Malang;

lndikator peningkatan nilai investasi, diperoleh dengan cara membandingkan

peningkatan nilai investasi saat ini, dengan nilai investasi tahun lalu. Nilai

investasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.370.374.147.585,00. Pada tahun
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2019, diperoleh nilai investasi sebesar Rp. 30.056.004.964.160,00. Sehingga

kenaikan nilai investasi sebesar 5,94%.

Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pecapaian target kinerja sasaran

adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi

Kabupaten Malang;

2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM;

3. Sulitnya mengetahui nilai investasi dan jumlah investor pada aplikasi Online

Single Submission (OSS);

Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meminialisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan optimalisasi data potensi dan peluang investasi utamanya

prospektus investasi di Kabupaten Malang;

b. Melakukan pengumpulan data potensi dan peluang investasi secara berkala

baik per Triwulan atau per Semester;

c. Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi;

d. Melakukan pengumpulan data tentang Peraturan Daerah Penanaman Modal;

e. Melakukan optimalisasi pengolahan data tentang penyusunan Naskah

Akademik Peraturan Daerah Penanaman Modal;

f. Mencari dan menghimpun even pameran dalam negeri serta memilih even

pameran bertemakan investasi yang berkualitas dalam menyampaikan

informasi potensi investasi;

S. Bekerjasama secara aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dalam penggalian potensi dan

peluang investasi serta mempromosikannya; dan

h. Mencari calon investor dengan cara proaktif berkoordinasi dengan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat serta meningkatkan fasilitasi

terhadap calon investor.

Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaaan Kinerja Organisasi

Dalam hal pencapaian kinefia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang
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Sebagai kontrol dari pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan,

dilaksanakan kegiatan Pengawasan lntemal Secara Berkala (lKM) melalui survey

kepuasan masyarakat. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan administrasi

terhadap pelayanan publik, dilakukan audit berstandar ISO 9001:2015 secara

berkala.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Alokasi Per sasaran pembangunan dihitung dengan membandingkan anggaran

program pendukung terhadap nilai belanja langsung, sebagaimana tabel berikut :
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menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinefla organisasi

adalah :

'1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan

kemasyarakatan

a. Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang;

b. Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan;

c. Peningkatan pelayanan perizinan pedindungan pengelolaan lingkungan

hidup.

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial

Budaya

a. Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan;

b. Pelayanan perizinan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;

c. Pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan jasa.

3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi

a. Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi;

b. Penyusunan dokumen perenclnaan penanaman modal;

c. Pameran dan fasilitasi kerjasama investasi.

4. Program Pengendalian dan Pengawasan lnvestasi

a. Pembinaan investasi bagi dunia usaha;

b. Pengolahan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

c. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal.



No Sasaran Strategis lndakator Kinerja
Anggaran

(Rp.)

oh

Anggaran

I Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan
kepada masyarakat

Persentase peningkatan
pelayanan perizinan yang
tepat waktu

624.280.000 17

2 Meningkatnya jumlah
investor dan nilai
investasi

Persentase peningkatan
jumlah investor

530.550.000

Persentase peningkatan
nilai investasi

369.516.000 10

Tabel 3.5

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kineria dan Anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus :

d

b
Tingkat Efisiensi =

Dimana :

1 x 100%

a

a

b

c

d

target kinerja

realisasi kinerja

pagu anggaran

realisasi anggaran

No
Sasaran

Strategis

lndikator

Kineria

Kinerja Anggaran

Targel Realisasi
Capaian

Alokasi Reali3asi
Capaian

t'hl

1 Meningkatnya
kualitas
p€layanan
perizinan
kepada
masyarakat

Persentase
peningkatan
pelayanan
perizinan
yang tepat
waktu

25Yo 47 ,420/0 160,00 624.280.000 624.119.280 99,97

2 Meningkatnya
,umlah investor
dan nilai
investasi

Persentase
peningkatan

iumlah
investor

4o/o 13,580/6 356 530 550.000 528.101 328 99,54

Persentase
peningkatan
nilai investasi

4Yo 5,940/0 148,5 361.037.850 97,71

5U

15

c

(%)

369.516 000



maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tahun 2019 disajikan dalam tabel

berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. REALISAS!ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran di tahun 2019. Anggaran

DPMPTSP terdiri dari Pendapatan, Belanja langsung dan Tidak Langsung.

Secara umum, capaian realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

I Pendapatan 6.212.951.111 't 09,5

2 Belanja Tidak Langsung 4.547.496.842 4.052.251.145 89,10

3 Belania Langsung 3.619.334.400 3.550.399.267,56 98,09

JUMLAH 13.8,(l341.642 13.815.601.523,56 99,79

Realisasi dari segi pendapatan pada tahun 20'19, dapat diuraikan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

No Sasaran Strategis lndikator Kinerja

Capaian

Kinerja

(Yol

Penyerapan

Anggaran

(o/"1

Tingkat

Efisiensi

(Yol

1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
perizinan kepada
masyarakat

Persentase
peningkatan
pelayanan perizinan
yang tepat waktu

99,97 47,29

2 Meningkatnya
jumlah investor
dan nilai investasi

Persentase
peningkatan jumlah
investor

339,5 99 54

Persentase
peningkatan nilai
investasi

'148,5 34,20

No
Target

Penerimaan (Rp)
Realisasi

(Rp)

oh

Capaian

1 Retribusa Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah 428.594.150 114,3

2 Retribusi Perizinan Tertentu

a Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) 5.195.000 000 1 10,6

b Retribusi lzin Trayek 20.ooo.000 20234.NO 101 .2

Retribusi lzin Mempekeriakan Tenaga
Asino

86.510.400 17.058.000 19,7

JUMLAH s.676.510.400 109,5

5.676.5'10.400

Uraian

375.000.000

5.747.OU.%1

6.212.951.11'l

189,68

70,68

97,71



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat satu lzin yang tidak

memenuhi target, yaitu lzin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Faktor penyebab tidak tercapainya Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing

adalah dari 5 (lima) pemohon izin mempekerjakan tenaga asing yang berkewajiban

untuk memperpanjang izin, hanya 1(satu) pemohon yang melakukan perpanjangan,

yaitu PT. Kinzen lndonesia. Sementara 2(dua) Tenaga Kefla Asing sudah beralih

profesi menjadi direktur/investor dan 2(dua) Tenaga Kerja Asing lainnya sedang

melakukan pembaruan data.

Adapun pencapaian realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel

berikut :

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

No Sasaran Strategis Jenis Kegiatan Realisasi Yo

1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
perizinan kepada
masyarakat

Peningkatan
pelayanan
perizinan
ruang

penataan

98.840.000 100

2 Peningkatan
pelayanan perizinan
pembangunan

143.580.000 143.450.000 99,91

3 Peningkatan
pelayanan perizinan
pedindungan
pengelolaan
lingkungan hidup

54.950.000 54.950.000 100

4 Pelayanan perizinan
pendidikan dan
kesehatan

92.500.000 92.500.000

5 Pelayanan perizinan
perdagangan,
perindustrian dan
pariwisata

1 10.950.000 1 10.949.280 100

6 Pelayanan perizinan
ketenagakerjaan
dan jasa

123.460.000 123.430.000 99,98

7 Penyediaan Jasa
Surat menyurat

7.000.000 100

I Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya ai( dan listrik

141.160.000 1 33.212.668 94,37

I Penyediaan
administrasi
keuanqan

Jasa 733.027.480,56 99,02

Anggaran

98.840.000

100

7.000.000

740.314.400



No Sasaran Strategis Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %

10 Penyediaan
tulis kantor

alat 68.692.000 66.935.700 97,44

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

10.908.500 10.908.500 100

11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

129.673.000 128.919.460

12 Penyediaan
Komponen lnstalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

15.249.000 15.249.000 100

13 Penyediaan
Bacaan
Peraturan
Perundang-
undangan

3.708.000 3.050.000 82,25

14 Penyediaan
Makanan
Minuman

dan
101.020.000 101 .020.000 100

15 Rapat-rapat
koordinasi
konsultasi ke
daerah

dan
luar

358.s55.000 356.529.488 99,44

16 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah

91 .130.000 91 .130.000 100

17 Pengadaan
Peralatan gedung
kanlor

43.000.000 42.880.800 99,72

18 Pengadaan
Meubeler

54.000.000 53.533.500 99,14

19 Pemeliharaan
rutin/Berkala
Gedung Kantor

24. t00.000 23.713.250 98 40

20 Pemeliharaan
rutin/Berkala
Kendaraan
dinas/operasional

61.656.500 60.796.663 98,61

21 Pemeliharaan
rutin/Berkala
peralatan gedung
kantor

24.640.000 24.637.800 99 o7

22 63.125.000 62.747.500 99,40

33

99,42

Bahan
dan

Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu



No Sasaran Strategis Anggaran Realisasi to

23 Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan

38.060.000 9.390.000 24,67

24 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

24.377.000 21 .443.OOO 87 96

25 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Tahun

Akhir

3.620.000 2.922.O00 80,72

26 Pelaksanaan
pengawasan
intemal
berkala (lKM)

secara

25.000.000 24.849.000 99,44

27 Evaluasi sistem
informasi pelayanan
berstandar ISO

66.000.000 63.245.000 95,83

Meningkatnya
jumlah investor
dan nilai investasi

Penyusunan
Dokumen Pemetaan
Potensi dan
Peluang lnvestasi

81.400.000 80.784.500 99,24

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Penanaman Modal

140.475.000 139.533.900

30 Pameran dan
Fasilitasi Kerjasama
lnvestasi

308.675.000 307.782.928 99,7'l

31 Pembinaan
investasi bagi dunia
usaha

105.914.500 100.020.850 94 44

32 Pengolahan dan
pengembangan
sistem informasi
penanaman modal

103.356.000 99,49

33 Pengendalian dan
p€ngawasan
penanaman modal

160.245.500 98,72

JUMLAH 3.619.334.400 3.550.399.267,56

34

Jenis Kegiatan

28

29 99,33

102.826.000

158.1 91 .000

98,09



C. PRESTASITAHUN 2OI9

Pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kabupaten Malang mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik lndonesia sebagai Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori "SANGAT BAIK

Drbeflkan Kepada

Olnrr Pcn.naman Uod.l d.n Hayan]r T.rD.du t.tu ?lntu
xahDatan alrng

Sebagai

Rol. ilod.l P.tll|.l.l!ita'. PaLra.r-r lr.Dllt
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang sebagai penvujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan

kepada Pemerintah dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja

dan alat pendukung tenrujudnya good govemance. Dalam perspektif, LKj ini berfungsi

sebagai media pertanggung ja\raban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak

publik / ekstemal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak intemal. Oleh karena

itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat

dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa

kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan

atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun{ahun mendatang secara terus-menerus.

Hambatan dan Kendala

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai

dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

'1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten

Malang;

2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM;

3. Sulitnya mengetahui nilai investasi dan jumlah investor pada aplikasi Online Single

Submission (OSS);

4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;

5. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai;

6. Kurangnya PNS sebagai F,emroses pelayanan perizinan.
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Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

a. Melakukan optimalisasi data potensi dan peluang investasi utamanya prospektus

investasi di Kabupaten Malang;

b. Melakukan pengumpulan data potensi dan peluang investasi secara berkala baik per

Triwulan atau per Semester;

c. Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi;

d. Melakukan pengumpulan data tentang Peraturan Daerah Penanaman Modal;

e. Mencari dan menghimpun even pameran dalam negeri serta memilih even pameran

bertemakan investasi yang berkualitas dalam menyampaikan informasi potensi

investasi;

f. Bekerjasama secara aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dalam penggalian potensi dan peluang investasi

serta mempromosikannya;

S. Mencari calon investor dengan cara proaktif berkoordinasi dengan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dan Badan Koordinasi

Penanaman Modal Pusat serta meningkatkan fasilitasi tefiadap calon investor;

h. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LKPM (Laporan Pelaksanaan

Penanaman Modal);

i. Melaksanakan sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat;

j. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik

k. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik terutama untuk

persiapan Mal Pelayanan Publik dan

l. Melakukan mutasi intemal.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam usaha

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua

pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Malang, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPA SATU PINTU

KABUP ALANG

s.H.
Pembina Tingkat I

NtP. 19710414 199403 1 017
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TABEL 5.I
RE]{CAI{A PROGRA]II, KEGIATAN, II{DIKATOR KINERJA KELOiaPOK SASARAN DAN PENoAiIAAI{ INDIKATIF

OIIAS PET{ANAITAN OOAL DAN PELAYAIAN TERPADU SATU PINTU KASUPATEN IIALANG TAHUN 2O1G2O2I

lrg.r K..4. PEg'th de X*.ng*. P.nd....oXod.l xln.r/. t hlnP.d.E.tn

j!50n

10300 600.000

52 0a 2.Oa.6at.o00

11.6t3,000

e!4.r13.000213.730.6dr

26230

(+icl<)

(+rox)

II
II



Xddl.l Xh.d. T.h!. PFnce..n rrs.t xrn.4. P'osr.h dr xirrrr Phd.M.n

?t

(1ro()

104,7rt.000

0

ttat

IIII



Lr!.r l(h.'i. tr.rm as v6rr. P.nd.r.nKdd.l Xh.r1. Ltlr Fm4..n

I

,|

I
II



I@n Xh.'lr PErm da xod. P.ndu...|(6dl.l xrh.tj. Llrutr P.*d.B

1t

1I

3

r.7ar,6s3.600

I
I

II



Irg.l Xhri. Proam d- Xmll. P..d.u.rxddl.r Xhrrl. I$!n Pnno..n

0

1

0



K6dr.l Kk!.r1. T.hun F ..n.r' t*en Xh.4. Progr.E d.nx.md. F..d.n..n

15472!.000

0

0



T.rsd ron.i. P.o$m d.r Xtusl. Psd.n..nxodl.l xh..l. r.hun P.mu.h

120.000 00t000r 20 0110.000

lUJUra:2 lal^ilx: t
,|ot(AloR aatax l:a PioGrI:l!

I
ll

I
IIII IIII I

II
II II II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Odam rangka mafl{rrdkan mEmiafll.n pcororirnaha,r y8ng cffit1r, transparan da,r

akuntEbel serte bororirnteli pads hsil, keani yang baftands tengEn di bayvah ini :

: Dn.lRlAllTORO,X.Sl

: KrpaL Dlnr Ponrunan lodal drn Felrryenen Torpadu S.tl
Plntl thbup.bo Lfmg

selanjutnya disebut prhak pertama

l{ama

Jabaten

ama

Jsbrt n
: SAI{USI

: W.kil Bup.0 X.hng

selaku atasen pihak pertama, 3clanjutnya disebut dhak kedu8.

Pihak psrtdns b.rjs{i aken mGwujudkan larg€t kinotia yeflg 3charu3nye sa3uai l€m ran

pcrjaniian ini, dalam rang*e mcncapai tar!€l kin rj{l Xiltgks monong6h leporli yang tdah

ditetrapken dalam (bkumdl parlncenan. KGb.rttadan dafl k grcdan P.tlc+dan taQpt

knerja tar36but mrniedi tBneoung ,eweb l('ni.

Pihek k6dua d€n melakulan supoNisa yang dipcdul€n !.da alan mdekuken evduasi

lerhadap capeian kinerja dati perjanjbn ini dan msnegnbl tindakan yarlg dipo ukan

dalem rangka psnb.rbn penghsrg€an (bn saksi.

Malang, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

Muda
13 198603 2 014

r€oA cllt
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No. Sesaran St ategis lndikabr Kinerje

Meningkalnya kuattas pehyanan
perizinan kepada masyaral€t

2 Meningkslnyr iumbh inv€stot dan
nibi inv6tasi

Persentase
jumlah invGtor

peningkatan 4o/o

Persantase poninok8ttrr nilai
inv€ltsi

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI9
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target

1 Personiase
pelayenan

tepat waKu

pcningkaten
perizinen yang

25o/o

Ka{rrrnean

APBO

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Anggrrrn

1.470.38lt.9q)

3/19.378.500

16.E48.m0

24.380.000

27.1r€t7.w

530.550.m0

91.000.(m

297.370.(x)0

326.910.000

369.516.(m

3.tioastar00

Dalem ralgka per*€l€tan druntabtias kircda Porangk t Da€rdt, apaua p€ncapdan

knsrja mcllrpetoloh nilei hasil evduasi SAKIP CC atau kurang, 38ya (Ke@ Dinas

Pcnenamen Modd dafl Pelayanen Terpadu Satu Pir u) saap utrtuk mGngundurkan diti dari

,ebatan sest ini dan m€ni8di pGleksana pada Perangl€t DaGr*.

Mabng Janueri 2019
PENAXAIAN rcOAL DAN

SATU PINTU

Utuna Muda
13 198503 2 014

4o/o

Prcenm

'1. PclayananAdrinidrasi Pertantoran

2. Peningl€tan SsrerE dan PrE ana
Aperatur

3. Peningldan Dsidin Aparatur

4. Pcningketan K.p6ita! Sunb.r Oeya
Aparatur

5. Poningkatan PernembangE {iistetn
Pdeporan Calrdan Kincrja dm Keuatiglal

6. PcninglqtBn Profliosi dan Kcdaama
lnvlatai

7. Peni0gl€tan Sistcm Pengawasan lntenC
dan SLndarisali Administrasi P.byanan

8. Poninglqtan Pdayemn PuHik B6ang
Pembangunan dan lcrnayatakdan

9. Peningkrtan P.layanan PuHik Bileng
PoEl@nombn dan Sosial Budaya

10. PengcndCbn dan PerlgElflaan lnvE{4ri

JI'TLAH



No Sasaran lndikator Target Program Kegiatan lndikator Kegiatan Target Anggaran
(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 I 9

1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perizinan

Persentase
pelayanan
perizinan

yang tepat
waktu

25o/o Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
lnternal dan
Standarisasi
Administrasi
Pelayanan

- Pelaksanaan
Pengawasan lnternal
Secara Berkala (lKM)

Jumlah laporan survey
kepuasan masyarakat

l dokumen 25.000.000

- Evaluasi Sistem
lnformasi Pelayanan
Berstandar ISO

Jumlah sertifikat ISO
yang diperoleh

1 sertifikat 66.000.000

Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
Bidang
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan

- Peningkatan
pelayanan Perizinan
penataan ruang

Jumlah izin yang
diterbitkan

1.500 izin 98.840.000

- Peningkatan
pelayanan perizinan
pembangunan

Jumlah izin
diterbitkan

yang 3000 izin

- Peningkatan
pelayanan perizinan
perlindungan
pengelolaan
lingkungan hidup

Jumlah izin
diterbitkan

yang 750 izin 54.950.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019 PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

143 580.000



No Sasaran lndikator Target Program Kegiatan lndikator Kegiatan Target Anggaran
(Rp.)

,| 2 3 4 5 6 7 8 I
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
Bidang
Perekonomian dan
Sosial Budaya

- Pelayanan perizinan
pendidikan dan
kesehatan

Jumlah izin yang
diterbitkan

'1.20O izin 92.500.000

- Pelayanan perizinan
perdagangan,
perindustrian dan
pariwisata

1.500 izin 110.950.000

- Pelayanan perizinan
ketenagakerjaan dan
jasa

Jumlah izin
diterbitkan

yang 1.20O lzin 123.460.000

2 Meningkatnya
jumlah
investor dan
nilai investasi

Persentase
peningkatan
jumlah
investor

Program
Peningkatan
Promosi
Kerjasama
lnvestasi

dan

- Penyusunan
Dokumen Pemetaan
Potensi dan Peluang
lnvestasi

Jumlah buku Pemetaan
Potensi

l dokumen 81.400.000

- Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Penanaman Modal

,|

Dokumen
140.475.000

- Pameran
Fasilitasi
lnvestasi

dan
Kerjasama

- Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
investasi

- Jumlah calon investor
yang terfasilitasi

2kali

2 c,alon
investor

308.675.000

Jumlah izin yang
diterbitkan

4o/o

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Penanaman Modal



No Sasaran lndikator Target Program Target Anggaran
(Rp.)

I 2 3 4 5 8 I
Program
Pengendalian
dan Pengawasan
lnvestasi

- Pembinaan
lnvestasi bagi dunia
usaha

Jumlah Laporan
pembinaan
perusahaan
dilaksanakan

hasil
ke

yang

1 Kali '105.914.500

- Pengolahan dan
pengembangan
sistem informasi
penanaman modal

Jumlah dokumen profil
perusahaan

1

Dokumen
103.356.000

- Pengendalian dan
pengawasan
penanaman modal

- Jumlah pemantauan
dan pengawasan
yang dilaksanakan.

- Jumlah laporan hasil
pemantauan dan
pengawasan ke
perusahaan atas
kepatuhan
perundang-undangan

160 kali

1

Dokumen

160.245.500

MALANG, September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERP SATU PINTU

KABUP ALANG

B ALUN
Pembina Utama Muda

NtP. 19620113 198603 1 014

Kegiatan lndikator Kegiatan

6



Perangkat Daerah

Tahun Anggaran

PENGUKURAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang

: 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPAD PINTU

KABUPATE

A AL
Pembina Tingkat I

ip. 1971O4't4 199403 'l 007

No Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

(olol

Realisasi

(%)

Capaian

(Y")

1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
perizinan kepada
masyarakat

Persentase peningkatan
pelayanan perizinan
yang tepat waktu

25 47,42 189,68

2 Meningkatnya jumlah
investor dan nilai
investasi

Persentase peningkatan
jumlah investor

13,58 339,5

Persentase peningkatan
nilai investasi

4 5,94 148,5

4


