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BAB I
PENDAHULUAII

l.l. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-

SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsiny4 berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kobijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin

dicapai oleh SKPD pada akhir periode penencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan

yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan,

dan sasaran strategis, SKPD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan

serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri,

SKPD merniliki sasaftm-sasaran yang harus dicapai sezuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam

rangka melaksanakan programAegiaan yang prioritas.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi DPMPTSP sebagai bagian dari penrujudan visi

dan misi daerah, secara fungsional DPMPTSP dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai

bentuk perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) DPMPISP yang di dalamnya

terdapat Rencana Kerja lima tahun ke depan yang selanjutnya dijaba*an ke dalam Rencana Kerja

Tahunan (Renja). Penyusunan Renstra DPMPTSP ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepahiang

yang memuat visi, misi dan agenda-agenda yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.

Perencanaan-perencanaan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggung jawabkan serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

p€nganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor l3), maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Kepahiang telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka
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Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pino direncanakan sedemikian

rupa sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Satu Pino adalah :

l. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten

Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

I l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Eavluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
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Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata car4 Pen;rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kepahiang;

1.3. Melaud dan Tujuan
Moksud penyrsunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang adalah :

a- Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan

tugas dan firngsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kepahiang;

b. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan

dan penanaman modal dalam melaksanakan tugasny4 sehingga tujuan program dan sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun wakfi 2017 - 2021 dapat tercapai.

c. Mempermudatr pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,

monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara intemal maupun eksternal.

d Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja 4

(empat) tahun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kepahiang.

e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Izjraz penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kepahiang adalah :

a Menetapkan dokumen perencanaan DPMPTSP sebagai salah satu SKPD penyelenggara

pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan

kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
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h Sebagai kerangka kerja d.rsar penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;

c Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

d Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan

e Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

f Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Srategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang

Tahun 2017 - 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BABI:
PENDAEULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan

dokumen perencanaan lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

Menguraikan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber dayq kinerja pelayanan,

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III :

ISU IsU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FTJNGSI

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada

DPMPTSP telaah visi, misi dan program Buapti dan Wakil Bupati terpilih.

BAB TV:

VISI, MISI, TUJUA}I DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi, tujuan dan Msaran lima tahun, strategi dan kebijakan.

BAB V:
RENCANA PROGRAM DAI{ KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN

DAI\ PENDAI\IAAI\I INDIKATIF

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja" kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

BABVI:
INDIKATOR KINERJAYANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
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Menguraikan keterkaitan indikator kinerja DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun

2017 -2021.
BAB VII:
PEIruTUP

Menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan Rencana Srategis DPMPTSP tahw 2017 - 2021.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tuges, Fungsi dan Struktur Orgenisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal

dan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan

di bidang penanaman modal dan perizinan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri

dari :

a- Kepala Dinas;

b. Seketaris, membawahi 2 (dua) subbid yaitu;

l. Subbagian Program dan Keuangan

2. Subbagian Umum

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi;

l. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal

2. Kepala Seksi Pengembangan lklim Penanaman Modal

3. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, membawahi;

l. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi;

l. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

f. Bidang PengaduarL Kebijakan dan Laporan Layanan, membawahi;

l. Kepala Seksi Pengaduan dan lnformasi [ayanan
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2. Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

3. Kepala Seksi Pelaporan Layanan

g. Kelompok Jabalan Fungsional

2.1.1 Kepale Dines

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaraan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

diuraikan sebagai berikut :

l. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membano Bupati di bidang penanaman modal dan

penyelenggaraan perizinan di daerah, memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan

seluruh kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta melakukan kerjasama dengan

intansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Dinas mempunyai

fungsi :

a" Penyusunan rencana dan program kerja di bidang p€rumaman modal, perizinan dan non

perizinan.

b. Penyusunan Petunjuk Teknis di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

c. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal,

perizinan dan non perizinan sesuai dengan standard prosedur yang ditetapkan oleh

pemerintah.

d- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan non

perizinan.

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penanaman modal,

perizinan dan non perizinan.

f Pengkoordinasian dan penatausahaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian,

pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi pelaksanaannya.

g. Pembinaan tenaga fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sekretoris

Bagian Kedua Sekretaris
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l. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan koordinasi dan

memberikan pelayanan teknis, administrasi kesekretariatan dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahiang serta bahan-bahan lain

yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diatas, seketaris

mempunyai firngsi :

a" Penyusunan rencana dan program keda di bidang kesekretariatan.

b. Penyelenggaraan teknis ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, rumah tangga dan

kepegawaian dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja penanaman modal,

perizinan dan non perizinan.

d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

e. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan.

f Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan kesekretariatan.

g. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggunglawab

langsung kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris membawahi 2 (dua)

subbid, yaitu :

a Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

b. Kepala Sub Bagian Umum.

Sub Bagiau Progrem dan Keuengan

l. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang

penyusunan dan pengendalian program kerja serta penyelenggaraan administrasi keuangan dinas.

2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Sub Bagian hogram dan

Keuangan mempunyai fungsi :

a- Menyusun rencana dan program kerja sub bagian program dan keuangan.

b. Menyusun petunjuk teknis di sub bidang Program dan Keuangan.
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c. Mengkoordinasikan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam

penyusunan rEncana anggaftm dan rencana kerja dinas.

d. Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan laporan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan.

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Pmgram dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum

l. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Seketaris melaksanakan unsure

Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga

setra bahan lainnya sesuai dengan tugasnya.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Sub Bagian

Umum Mempunyai fungsi :

a Menyusun rencana kerja dan program dibidang umum.

b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dibidang umum.

c. Menghimpun dan mempelajari peraoran dan perundang-undangan yang berhubungan

dengan bidang umum.

d. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.

e. Mengelola urusan kepegawaian.

f. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga.

g. Mengelola Administrasi, lnventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan.

h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahJangkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

3. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggungiawab langsung kepada Sekretaris.

2.1.3 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
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1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas di Bidang perencaruun, pengembangan iklim dan promosi

penanaman modal di daerah.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Bidang

Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana keda dan progam di bidang perancanaan, pengembangan iklim dan

promosi penanaman modal.

b. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengernbangan iklim dan promosi

penanaman modal.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan p€rundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

d. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana

pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah.

e. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan p€ngembangan iklim p€nanaman modal mencakup

deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah.

f Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di daerah.

g. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

h. Melaksanakan ogas lain yang diberikan atasa.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

l. Seksi Perencanaan Penanaman Modal

2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan

3. Seksi Promosi Penanaman Modal

Kepala Seksi Perencanaln Penanrman Modal

l. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal di daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Seksi

Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a- Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal.
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c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal di daerah.

d. Melakukan pengumpulan data analisis dan penyusunan rcncana umum, rencana strategis dan

rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

e. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan

rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.

f. Penyampaian saran - saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanamsn Modal

l. Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan homosi Penanaman Modal di bidang

pengembangan deregulasi dan potensi penanaman modal di daerah.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Seksi

Pengembangan lklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang pengembangan iklim penanaman modal di daerah.

d. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi / kebijakan penanaman

modal lingkup daerah berdasarkan sehor usaha dan wilayah.

e. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah

dengan mengembangkan Badan Usaha melalui kemitraan dan peningkatan daya saing

berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

f. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan aasannya.

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
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1. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal di bidang informasi dan

promosi penanaman modal di daerah.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Seksi Promosi

Penanaman Modal mempunyai fungsi :

l. Perumusan rencana kerja dan progmm pada seksi promosi penanaman modal.

2. Perumusan kebijakan teknis pada seksi promosi penanaman modal.

3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang perencanaan dan promosi penanaman modal di daerah.

4. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

5. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan seklor usaha dan wilayah.

6. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

2.1.4 Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penenaman Modal
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1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem lnformasi mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas di Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan

pengolahan data serta informasi penanaman modal di daerah.

Z Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

a- Perumusan rencana kerja dan program di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Sistem Informasi.

b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman

modal dan pengolahan data / informasi penanaman modal.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang pengendalian pelaksanaan dan layanan informasi penanaman modal di daerah.

d. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah

dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanam modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan

peraturan perundang-undangan.

e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.



f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penzrn,rman modal dan

pengolahan data penanaman modal.

g. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tenung langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Sistem Informasi membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

l. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan

3. Seksi Pengolahan Dara dan lnformasi

Kepala Seksi Pemantruan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanamen Modal

l. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem

Informasi di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaa penanaman modal di daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Seksi

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana ke{a dan program pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal di daerah.

d. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

e. Pemantauan dan Pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

i Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

g. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
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'1. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasidi bidang

pembinaan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan penanaman modal di Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Seksi Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a- Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

Modal.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

bidang pembinaan dan penyelesaian permsalahan penanaman modal di daerah.

d. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan seltor usaha dan wilayah.

e. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal Iingkup daerah.

f. Penyampaian saran - saran dan pertimbangan kepada atasan tenang langkah - langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.
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Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

l. Kepala Seksi Pengolahan DaIa dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi di bidang pengolahan data,

pelaporan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padLa ayat (l) diatas, Kepala Seksi

Pengolahan Data dan Sistem [nformasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a" Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengolahan Data dan lnformasi.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.

d. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

e. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal,

f. Penyampaian saftm-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahJangkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan arasan.



2.1.5 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinen

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Bidang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai firngsi :

a- Perumusan rencana kerja dan program di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan.

b. Perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan penzinan dan non penzinan.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

d. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

e. Merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengindentifikasi,

mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasikan berkas usulan

perizinan dan non perizinan.

f. Mengelola pengusulan dan penerbitan perizinan dan non perizinan.

g. Mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan dan penerbitan perizinan dan non perizinan.

a Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

l. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Seksi

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fringsi :

a- Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.
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b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.

d Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan penyelenggaraan perizinan dan non

perizinan [.

e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan perizinan dan Non perizinan I.

f. Melakukan verifikasi, identifikasi, koordinasi dan validasi pelaksanaan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan I.

g. Membuat konsep, menlusun dan mengevaluasi serta mengadministrasikan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan I.

h. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan t€ntang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

l. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Seksi

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi :

a Perumusan rencana keda dan program pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.

d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan penyelenggaraan perizinan dan non

perizinan II.

e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan perizinan dan Non perizinan lI.

f. Melakukan verifikasi, identifikasi, koordinasi dan validasi pelaksanaan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan II.

g. Membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi serta mengadministrasikan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan II.

h. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahJangkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Seksi Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana keda dan program pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

III.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan IIl.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

d. Melakukan perrencanaan, pelaksanaan, pengelolaan penyelenggaraan perizinan dan non

perizinan III.

e. Melaksanakan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan perizinan dan Non perizinan III.

f. Melakukan verifikasi, identifikasi, koordinasi dan validasi pelaksanaan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan III.

g. Membuat konsep, menyusun dan mengeval"esi serta mengadministrasikan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan III.

h. Penyampaian sanm-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.6 Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan

1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas di Bidang Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan di Bidang Perizinan dan Non

Perizinan.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Bidang

Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan mempunyai fungsi :

a" Perumusan rencana kerja dan progmm di bidang pengaduan, kebijakan dan laporan layanan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
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b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan, kebijakan dan laporan layanan

penyelenggaraan pelayanan p€rizinan dan non perizinan.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang penyelenggaraan penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan penyelenggara

perizinan dan non perizinan.

d Melaksanakan frsilitasi, koordinasi dan tindaklanjut penanganan pengaduan bidang perizinan

dan non perizinan.

e. Melaksanakan pengembangan dan sosialisasi informasi layanan pengaduan.

f Melaksanakan penyusunan kebijakan, harmonisasi kebijakan dan pemberian advokasi

layanan s€rta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan.

g. Merumuskan dan menyusun pengukuran terhadap mutu layanan dan standar layanan (SOP,

SP, SPM, MP). Melaksanakan pembangunan s:rana prasarana infi-astruktur jaringan layanan

dan dukungan administrasi serta peningkatan pelayanan.

h. Menyusun pola layanan perizinan dan non perizinan yang terjangkau, murah, transparan s€rta

terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

i. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tenang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan

membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

l. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;dan

3. Seksi Pelaporan Layanan.

Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

l. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan di bidang penyelenggaraan

pengadministrasian, layanan konsultasi, perencanaan penanganan pengaduan dan analisis serta

perumus{rn permasalahan.
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2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia$s, Kepala Seksi

Pengaduan dan Informasi l-ayanan mempunyai fungsi :

a- Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengaduan dan lnformasi Layanan.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Pengaduan dan Informasi Layanan.

d. Melakukan pengadministrasian, menyiapkan dan mengumpulkan dat4 dan merencanakan

penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi dalam layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan.

e. Melaksanakan pendokumentasian, pengarsipan, memfasilitasi, menganalisis data

permasalahan dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan

konsultasi dalam layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

f, Melakukan monitoring dan evaluasi data, mengkoordinasikan, men)rusun konsep pengaduan

dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi dalam layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan.

g. Menyusun laporan penanganan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi dalam

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

h. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahJangkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Scksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

l. Kepala Seksi Kebijakan dan Advokas Layanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan di bidang pengumpulan bahan kebijakan,

sinkonisasi Peraturan, mengkaji dan memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-

undangan perizinan dan non perizinan.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Seksi

Kebijakan dan Advokasi Layanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Kebijakan dan Advokasi Layanan.
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d Menyiapkan dan menganalisis, mengkaji dan mengolah bahan-bahan kebijakan dan

harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan

serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.

e. Mernberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan.

f Memfasilitasi pendampingan dan / atau pelaksanaan advokasi ( termasuk untuk memenuhi

ajudikasidan mediasi ) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan

berusaha sesuai ketentuan serta menlusun telaah staff sebagai bahan pertimbangan pimpinan

/ instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan

pernberian kemudahan berusaha.

h Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi p€raturan serta

advokasi layanan terkait dengan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan

lingkup daerah.

i. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Pelaporan Layanan

1. Kepala Seksi Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Laporan Layanan di bidang penyiapan, penyusunan, identifikasi dan klasifikasi

bahan dan data pelaporan serta pengembangan sarana pnrsarana sistem teknologi informasi

layanan perizinan dan non perizinan.

2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas, Kepala Seksi

Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kerja dan program pada Seksi Pelaporan Layanan.

b. Perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pelaporan Layanan.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bidang Pelaporan Layanan.

d. Menyiapkan, menyusun, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan, memetakan, mengkaji

dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi ; pengembangan, pengendalian,
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mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non

perizinan.

e. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan p€laporan terhadap pengendalian, mutu

layanan, standar layanan dan inovasi pengembangan pola layanan perizinan dan non

perizinan sehingga tercipta layanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transpamn serta

efektif dan efisien.

f. Membangun, menyediakan, mengembangkan saftua prasarana infrastruktur jaringan sistem

teknologi informasi dan dukungan administrasi peningkatan layanan perizinan dan non

perizinan.

g. Menyusun laporan pelaksanaan peningkatan mutu layanan dan inovasi layanan melalui

sistem teknologi informasi / secara elektronik.

h. Menyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahJangkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.7 Jabatan Fungsional

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat memiliki jabatan fungsional

s€suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2.2 Sumber Deya SKPD

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan DPMPTSP Kabupaten

Kepahiang adalah sebagai berikut :

l. Jumlsh Pegewei Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tebel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No Pendidikan Laki-laki Perempuen Jumlah (orang)

I Strata 2 3 ,

l0 t2 20Strata I

.) Sarjana Muda D3 2 2

2 I4 SLTA / SMK
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.,

Jumlah t3 16

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

Jumlah Pegawri Berdassrkrn Golongan

Tabel 23

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Trbel 2.4

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 201 7

3.

4.

No Nama Pelatihan Perjenjangan Jumlah (Orang)

I ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV 9

2. SPAMA / DIKLAT PIM III 5

SPAMEN / DIKLAT PIM TK I

Jumlah t4

No Golongan LakiJaki Perempuan Jumlah (orang)

I IV 4 4

ilI l0 l3 23

II 2 2

4 I

Jumlah t4 15 29

No .Iabaten Laki-laki Perempuan

I Eselon II I I

2 Eselon III J I 4
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

Tgbel2-2

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2017

3-

")

J.

Jumlah (orang)



3 Eselon IV 4 7 lt
Jumlah 8 8 16

Sumber : DPMPISP Kabupoten Kepahiang Tahun 2017

5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

BAB TII

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permesalahan Berdesarkan Tugas dan F ungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya

dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model

sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu stralegis pembangunan adalah dengan

menggunakan model analisis SWOT (Srrezgfus, lleoloeses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini

secara sederhana membantu dalam mengidentifikasikan variabel internal dan ekstemal, yang dimiliki

oleh suatu identitas / organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan

ekstemal (Peluang dan Tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Intemal Organisasi (Kekuatan

dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi

SKPD periode 201G2021 . Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strengh) :

- Peraturan Menteri Pemerdayaan Aparatur Negara Nomor I 00 Tahun 2016.

- Adanya Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

No Pendidikan LakiJaki Perempuan Jumlah (Orang)

I Srata I (S-f) I I

2 Sarjana Muda i D3/D2/D\ I 2 J

SLTA/SMK I -) 4

.Iumlah 3 5
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- Adanya Standard Operating Procedure (SOP).

- Struktur organisasi yang jelas.

- Adanya dukungan anggaran.

Kelemahan (Wea knesses) :

- Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara.

- Belum optimalnya anggaran.

- Sarana dan prasarana kurang memadai.

- Kurangrya dukungan dan sinergias dari SKPD lain.

- Dara penunjang terbatas / kurangrya basis data.

- Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja.

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

Peluang (Opportunities) :

- Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan perizinan cukup tinggi.

- Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan public dari lembaga

terkait.

- Adanya bantuan program / kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

- Kerjasama antar instansi, adanya dukungan kewenangan dan komitrnen pendelegasian.

- Wewenang yang jelas.

- Pemanfaatanteknologi informasi.

Ancaman (Ihreets) :

- Tingginya tuntutan peningkalan pelayanan.

- Respon dari dinas / instansi terkait lainnya masih lemah.

- Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja.

- Sering berubahnya peraturan perundang-undangan.

- Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RT/RW.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan

menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui Tabel 3.1 Identilikasi Analisa

Faktor Lingkungen Internal dan Eksternal berikut ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan

altematif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :
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r' Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan

peluang sebesar-besamya.

/ Strategi ST, yaitu srategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi

ancaman

r' Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan

yang ada.

r' Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari

ancaman

Tabel 3.1
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

NO KEKUATAi{ (S) NO KELEMAIIAN(W)

SI Adanya Tugas Pokok dan Fungsi
(Tupoksi)

wl Belum memadainya kuantitas dan
kualitas aparatur penyelenggara

S2 Adanya Standar Operating P rocedure
(soP)

w2 Belum optimalnya anggamn

S3 Struhur organisasi yang jelas w3 Sarana dan prasarana kurang memadai
S4 Adanya dukungan anggaran w4 Kurangnya dukungan dan sinergitas

dari SKPD lain
w5 Data penunjang terbataVkurangnya

basis data
w6 Seringnya terjadi mutasi pegawai

sehingga mengganggu kinerja
w7 Belum optimalnya monitoring dan

Evaluasi
ANALISIS LINGKT]NGAI\ EKSTERNAL

NO PELUANG(O) NO ANCAMAN(T)
ol Apresiasi masyarakat terhadap

Pelayanan Perizinan dan Pengurusan
izin cukup tinggi

TI Tingginya
pelayanan

tuntutan peningkatan

Adanya kesempatan mengikuti program
pendidikan dan pelatihan pelayanan
publik dari lembaga terkait

T2 Terhambatnya proses penerbitan izin,
karena pemohon belummelengkapi
persyaratan izin

o3 T3 Respon dari dinas/instansi te*ait
lainnya masih lemah

o4 Kerjasama antar instansi dan antar
daerah

T4 Kebutuhan data yang valid dalam setiap
proses penyelenggaraan pelayanan
perizinan
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o5 Pemanfaatan teknologi informasi T5 Sering berubahnya
perundang-undangan

peraturan

T6 Belum optimalnya penataan kawasan
perkotaan sesuai dengan arahan
RT/RW

3.1.1 Analisa Faktor Lingkungan Interual

Analisa faktor lingkungan intemal meliputi :

- Kekuatan

- Kelemahan

Kekuatan

1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP (Tupoksi)

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupaati Kepahiang Nomor 25 Tahun

2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. Sudah tersedianyr Standard Operasional

Prosedure (SOP) Administrasi Bidang Perencanaan Standard Operasional Prosedur (SOP)

DPMPTSP Kabupaten Kepahiang telah memuat seluruh SOP Grkait tugas dan fungsi

DPMPTSP.

2. Struktur organisasi yang jelas

DPMPTSP sebagai salah satu SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten

Kepahiang telah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepahiang.

3. Sumber pembiayaan untuk kelancrran pelaksanaan tugas

Seluruh kegiatan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kepahiang dibiayai melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

Kelemahan

1. Kurangnya personil aparafur perencotrr

Kuantitas pegawai di lingkup DPMPTSP saat ini masih sangat kurang. Hal ini sangat

menyulitkan mengingat banyaknya pekedaan yang harus diselesaikan, terutama dalam

penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan. Dari sisi kuantitas, DPMPTSP masih

memerlukan tambahan pegawai.
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2. Belum optimalnya anggaran

Saat ini penganggaran yang ada belum optimal sehingga capaian belum maksimal.

3. Sarana dan Prasarana kurang memadai

Sarana dan prasarana pada DPMPTSP Koabupaten Kepahiang masih belum optimal

dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiaan.

4. Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain

Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar SKPD terkait penyelenggaraan

pelayanan di bidang perizinan sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang

berkualitas dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

5. Data penunjang terbatas / kurangnya basis data

Pengelolaan data base yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat

penencanaan pembangunan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

6. Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja

Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga menghambat pelaksanaan program dan

kegiatan.

7. Belum optimelnye monitoring dan eveluasi pelaksanaan program perencensan

pembangunan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman

modal dan perizinan belum dapat dilakukan secara kontinyu. Hal ini berkaitan erat dengan

keterbatasan anggaran, jumlah personil, serta prasarana transportasi.

3.1.2 Analisa Faltor Lingkungan Eksternal

Analisa faktor lingkurgan ekstemal meliputi :

- Peluang

- Kesempatan

Peluang

1. Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pengurusan izin cukup tinggi
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Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan semakin

meningkat. Sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan pengurusan perizinan bagi

bangunan maupun usaha yang dimiliki.

2 Kesempatan mengikuti progrrm pendidikan dan pelatihan pelayanan public dari

lembega terkait

Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelalihan baik pendidikan

formal maupun informal di bidang pelayanan publik menjadi peluang yang harus benar-benar

dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.

3. Adenya bantuan program/kegiaten yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan

APBN

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan

dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

4 Adanya kerja sama antar instansi

Kerjasama antar instansi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik

serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

5. Pemanfaatan teknologi informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepa! marjadi peluang

tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka meningkarkan kualitas

dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Tantrngan

l. Tingginya tuntutsn peningkatan pehyanan

Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan pada DPMPTSP menjadi peluang

DPMPTSP untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa

peningkatan dan pengembangan pelayanan.

2. Kurangnya Pemshsman Masyarakat terhadap Prosedur dan Pelayanan Izin

Terhambatnya proses penertitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan

tztn

3. Respon dari dinas/instansi terkeit lainnya masih lemah

Seringkali dinas/instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan

masih sangat lemah sehingga kurang mendukung percepatan peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat pengguna perizinan.

Renstra



4. Sering berubahnya persturan perundangan

Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang kontradiksi antara

peraturan yang satu dengan yang lain terkadang menyebabkan kebingungan dalam menyikapi

kebijakan apa yang sebaiknya diambil.

5. Belum optimalnya penrtaan kawasan perkotarn sesuai dengan amhatr RT/RW

Sulitnya mengendalikan penataan kawasan perkotaan yang sesuai dengan arahan

RT/RW mengharuskan pemerintah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi perencanaan tata

ruang ke seluruh masyarakat dan pihak terkait. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka

dilakukan penentuan altematif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam

matriks SWOT. Melalui tebel 3.1 ldentilikasi Analisr Faktor Lingkungan Internal dan

Eksternal berikut ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan altematif strategi yang dapat

ditempuh sebagaimana terdapat pada Diagram I berikut :

Diagram 1. Matriks SWOT

IFAS

Kekuatan (Stengths) z

- Adanya Tugas Pokok dan
Fungsi (Tupoksi)
- Adanya Standard Operating
Procedure (SOP)
- Strukur organisasi yang
jelas
- Adanya dukungan anggaran

Kelemahen (We a hnesses) :
-Belum memadainya kuantitas
dan kualitas aparatur
penyelenggara

-Sarana dan prasarana kurang
memadai

-Kurangnya dukungan dan

sinergitas dari SKPD lain
-Data penunjang
terbataVkurangnya basis data
-Belum optimalnya monitoring
dan evaluasi

P el/,.rag (Oppo tt a n itie s) .
-Apresiasi masyarakat
terhadap percncanaan

cukup tinggi
-Adanya kesempatan
mengikuti pmgram
pendidikan dan pelatihan
pelayanan publik dai
lembaga terkait

-Adanya bantuan
program/kegiatan Yang
bersumber dari dana APBD
Provinsi dan APBN

-Kerjasama antar instansi

Strategi SO
-Mempedomani peratu.an-
peraturan untuk
kesempumaan
penyelenggaraan pelayanan
perizinan

-Mengembangkan
mekanisme koordinasi
secara terpadu

-Meningkatkan koordinasi
yang berkesinambungan

Stralegi WO
-Meningkatkan ketersed iaan data
dan informasi yang akurat
dengan pemanfaatan teknologi
informasi

-Meningkatkan profesionalisme
aparatur penyelenggara
pelayanan perizinan dengan

mengikuti pendidikan dan

pelatihan pelayanan publik
-Meningkatkan jumlah SDM
-Meningkatkan kapabilitas
kelembagaan dan
ketatalaksonaan BPMPTSP
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-Pemanfaatan
informasi

teknologi

Ancamen (Threats\ :

-Tingginya tuntutan
peningkatan pelayanan
-Respon dari d inas/instans i

terkait lainnya masih lemah
-Kebutuhan data yang valid
dalam setiap
penyelenggaraan pelayanan
perizinan

-Sering berubahnya
peraturan
perundangundangan

-Seringrrya terjadi mutasi
pegawai sehingga
mengganggu kine{a

-Belum optimalnya penataan

kawasan perkotaan sesuai
dengan arahan RTRW

Stategi ST
-Meningkatkan pemahaman
stakeholders dan SKPD
terkait

-Meningkatkan koordinasi
dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi

SfiategiWT
-Meningkatkan monitoring,
evaluasi, pelaporan
-Meningkatkan kerjasama
penelitian, pengembangan dan

sosisalisasi hasil penelitian

Berdasarkan kiteria yang telah ditentukan dan hasil analisis dengan memperhatikan berbagai

kebijakan baik vertikal maupun horizontal, penetapan kriteria isu strategis dan hasil identifikasi terhadap

faktor internal dan ekstemal tersebut di utT, .uku dapat dirangkum 3 (tiga) isu strategis DPMPTSP

Kabupaten Kepahiang yaitu :

1. Sumber Daye Menusia

Isu ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya SDM perencana

sehingga dapat secara taltis menyikapi isu-isu pembangunan Kabupaten Kepahiang.

2, Sarene dan Prasarana

Isu ini terkait dengan penataan sarana dan prasarana untuk mendukung proses perencan&m

pembangunan.

3. Tata kelola pemerintehan

Isu ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bersih, serta koordinasi yang baik antar instansi maupun dengan para pemangku kepentinga
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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Kepahiang dalam 5 (lima) tahun

mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-

2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah

kebijakan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami

pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

4.M5I
Visi Kabupaten Kepahiang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan

dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 - 2021. Sebagai gambaran tentang

apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi ters€but dapat disebut sebagai

Visi Kabupaten Kepahiang yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan

masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi

pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2021 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Kepehiang yang Meju, Mandiri dan Sejahtera".

Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan

amanat masyarakat Kabupaten Kepahiang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan

nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 194.5 khususnya bagi masyarakat

Kabupaten Kepahiang, mempeftatikan RPJMN, dan RPJPO Kabupaten Kepahiang Tahun 2@G

2025. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang harus dapat dijabarkan dalam rangkaian misi,

tujuan, sasaran, dan target yang selaras dan terukur. Kebefiasilan dalam marujudkan visi

Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Se.iahtera, sangat tergantung dari capaian pada

indikator-indikator sasaEn, tujuan, dan misi yang tercermin pada program, kegiatan, sub kegiatan,

hingga pada tataran subsub kegiatan (target).

Makna yang terkandung dalam Msi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
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A. Maju

Kabupaten Kepahiang yang maju adalah Kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan

Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya peningkaan kualitas sumberdaya manusia

dan hasil-hasil pembangunan.

B. Mandiri

Kabupaten Kepahiang yang Mandiri adalah Kemampuan masyarakat Kabupaten

Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasiskan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

C. Masyarakat Sejahtera

Kepahiang Se.iahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan

dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup

dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses

terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar Rakyat Kepahiang yang dinamis,

saling menghargai, banfu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana

dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang

mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan

mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Untuk itu prasarana dan sarana infrasruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar

rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus

mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluasJuasnya untuk mencapai

kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan dengan

mewujutkan kondisi lingkungan yang asri dan lestari.

4.2MtSt
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Penrujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan

proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepahiang Tahun 20'1&2021 , sebagai berikut:



1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil

dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Upaya yang akan dilakukan

adalah dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan

kapasilas pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan

masyarakat.

2. Meningkatkan efeKffias pernerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Upaya

ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional, handal dan

akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan

supremasi hukum.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta infrastruktur fisik

penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan derqan upaya percepatan penyediaan

infrastruKur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan

memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang

kondusif, peningkatan investasi yang menyerap tenaga keria lokal, penyediaan informasi,

fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

5. Mendorong peningkatan Penerimaan Pa.iak dan Penedmaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

serta meningkatkan penerimaan atas potensi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pajak

daerah dengan tetap rnempertimbangan kepentingan daerah serta tidak memberatkan

masyarakat umum sebagai wajib pajak.

Dalam rangka malujudkan masyarakd Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

dari beberapa sektor yang akan diprioritaskan di antaranya adalah :

1. Melanjutkan dan percepatan pernbangunan jalan tembus Tebat Monok - Pusat Perkantoran;

2. Membuka akses jalan yang sudah ada untuk dilanjutkan dan ditingkatkan dengan

menghubungkan Kecamatan Kabawetan, Kecamata Ujan Mas dan Kecamatan Merigi s€bagai

jalur alternatif untuk meningkatkan seKor transportasi dan produksi barang{asa;

3. Membuka akses jalan Taba Saling - Padang Lekat - Kelilik sebagai upaya pengembangan

sektor pertanian dan permukiman;

4. Meningkatkan akses jalan Kabawetan, Kepahiang lndah dan Warung Pojok, Renah Kurung dan

Talang Tige di Kecamatan Muara Kemumu serta jalan utama Seberang Musi - Bermani llir dan

S€borang Musi - Tebat Karai;

5. Pembangunan sarana permukiman khususnya bagi warga tidak mampu dengan menyediakan

rumah layak huni atau bedah rumah;
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6. Seluruh desa di I Kecamatan Kepahiang pada akhir tahun 2021 diharapkan akan tersedia
jaringan listrik;

7. Melalui Program Pamsimas dan dukungan lembaga terkait ditargetkan pada tahun 2021

kepahiang bebas air bersih, sehingga pelayanan sektor ini dapat menyentuh kebutuhan dasar

masyarakat;

8. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, layanan penerima bantuan iuran (pbi) sebanyak

16.680 jiwa serta layanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui program jaminan kesehatan

nasional sebanyak 66.600 jiwa;

9. Tersedianya program sertifikasi tanah untuk membantu masyarakat dalam proses pembuatan

sertifikat lahannya sehingga mempunyai kekuatan hukum;

10. Terbentuknya usaha kecil dan menengah serta koperasi di 8 Kecamatan Kepahiang dengan

target sampai dengan tahun 2021 harus ada 160 kelembagaan yang sehat dan produktif;

11. Di bidang pertanian akan diusahakan pembangunan jalan usaha tani sebanyak 57 titik,

sumber air pertanian/irigasi sebanyak 60 titik, peralatan alsintan sebanyak + 320 unit dari

berbagai jenis untuk mendukung ketahanan pangan, sehingga dapat meingkatkan produksi

seKor pertanian dari 60 06 menjadi 75 % sampai dengan tahun 2021;

12. Di bidang perkebunan untuk program penyambungan kopi, kondisi saat ini seluas 6.250 ha

diharapkan meningkat 100 0,6 menjadi 12.500 ha. Panjang jalan produksi perkebunan 15 km

untuk mendukung intensifikasi perkebunan seluas 5.000 ha;

13. Untuk mendukung penataan bidang lingkungan ditargetkan tersedianya Tempat Pembuangan

Akhir [fPA) baru sesuai standar SNl, tersedianya instalasi pengolahan limbah tinjalpft sesuai

standar dan penertitan dokumen lingkungan sebanyak 334 dunia usaha produKif di

Kabupaten Kepahiang;

14. Pengembangan dan optimalisasi pengelolaan obyek wisata potensial daerah, penataan dan

pembangunan destinasi wisata yang akan didukung dengan sarana prasarana hotel dan

restoran, kuliner lokal, industri pariwisata dan dukungan sarana transportasi yang memadai

sebagai akses menuju ke objek-otjek wisata yang ada di Kabupaten Kepahiang.

.l.3Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan

Kabupaten Kepahiang selama kurun waKu 201&2021.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

l. llengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sahat, cerdas,

terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nllai keimanan dan k€taqwaan.
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Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan

non perizinan dan tata kelola pemerintahan serta terwujudnya

perekonomian yang berkelanjutan.

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik;
2. Meningkatnya konstribusi sektor unggulan terhadap

pe(umbuhan ekonomi daerah;
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BAB V

RENCAI{A PROGRAM DAN KEGIATAI\I, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Program adalah Bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,

sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa. Adapun

rencana progmm dan indikasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 20 16 - 2021 , adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administresi Perkentoren

l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

E. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Penyediaan Makan dan Minum

10. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

ll. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

2. Program Peningkatan Sarana drn Praserena Aperatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
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2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningketan Disiplin Aparatur

l. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

l. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Progrrm Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Cepaian Kinerja dan Keuangan

l. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkaten Promosi dan Kerjasama Investasi

l. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2. PenyelenggaraanPameranlnvestasi

Program Peningkatan lklim Investasi den Realisasi Investasi

l. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Invesasi

2. Penlusunan Sistem lnformasi Penanaman Modal di Daerah

E. Program Peningkatan Oprasional PTSP

l. Workshop Penetapan Perizinan Secara Elektrik (PSE)

2. Evaluasi Pelayanan Perizinan Secara Reguler

3. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan lntansi Pemerintah

9. Program Peningkatan Kualitas Pelayenen Publik

l. Penyusunan Dokumen SOP Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

5.2 Pendanaan Indikatif

Dalam mewujudkan sasaran yang direncanakan maka disusun rencana progam dan kegiatan tahunan

yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini untuk lebih jelasnya

disajikan pada Tabel 5.I berikut ini :
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA YAI\G MENGACU PADA TUJUAN

DAII SASARANRPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan unnrk mengukur tingkat

keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasany4 indikator kinerja akan

memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil

dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. lndikator kinerja yang baik akan

menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan

mengenai kineda organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang

memadai maka kondisi ini akan dapat mernbimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran

yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama priode aktivitasnya-

Dengan adanya indikator kinerj4 perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan

digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator

kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif

keberlrasilannya.

Program berdasarkan indikasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Kepahiang berikut ini :
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fabel 6.1

Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu prda Tuiurn drn Sasaran RPJMD Kabupaten Kcpahiang Tah rn 2016-2021

No Tuj uan Sasaran Sasaran lndikator

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaan

(2016)

TARGET KINERIA SASARAN (TAHUN)

201'7 2018 20 t9 2020

I 2 3 4 5 6 1 8

I Menciptakan kondisi yang

kondusif dalam

penyelenggaraan

pelayanan di bidang

perizinan

Meningkatnya kuantitas dan

Kualitas penyelenggaraan

pelayanan perizinan

-Lamanya proses

Perizinan

-Jumlah izin yang

diterbitkan

- Nilai tKM

5 14 hr

500 lzin

5-10 hr

1000 lzin

700/

1500 lzin

7 5o/o

2000
lzin

71vo

I 500 lzin

85%

2000 lzin

Meningkatkan kualitas

pelayanan di bidang

perizinan yang sesuai

dengan SOP yang telah

ditetapkan

Terlaksananya SOP yang t€lah

dtetapkan

Kesesuaian

penyelenggaraan

pelayanan

perizinan dengan

SOP dan sertifikat

ISO

't0% '75% 8Oo/o 80vo 85%

Meningkatkan kesadaran

dan partisipasi aktif

masyarakat datarn

l. Meningkatkan pemahaman

dan kesadaran masyarakat

untuk memiliki izin pada tiap

jumlah izin yang

diterb itltan

'l0o/o '15% 80% 75o/o 804/0 85vo

Renstra

2021

I t0

85%

Page 86



pengurusan perizinan usaha,/bangunan yang dimiliki

2. Meningkatkan j umlah usaha

kecil dan mengengah yang

didukung dengan

pemahaman dan kesadaran

dalam pengurusan perizinan

Jumlah sarana /

pusat belanja /

perekonomian

yang dibangun

dilengkapi dengan

p€rizinan

Xx Buah 70o/o 75o/o EOvo 8s%

Meningkatkan kontribusi

nyata dalam pembangunan

aparatur Negara melalui

pengembangan penelitian,

pelayanan informasi,

kajian, konsultasi dan

diklat dalam bidang ilmu

pengetahuan dan system

adminisrasi Negara

l. Meningkatkan kapasitas dan

kualitas aparatur

penyelenggara pelayanan di

bidang perizinan

2. Meningkatkan akuntabilitas

kinerja aparatur

penyelenggara pelayanan di

bidang perizinan

Tingkat disiplin,

kinerj4 daya

saing dan

pengetahuan

serta keahlian

aparatur

penyelenggara

pelayanan

perizinan 70 o/o

7 50/o

7 0o/o

80vo

75o/o

85%

80%

90% 950h

90%
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900/o

Penyelenggaraan

LAKIP, LPPD,

Laporan

Keuangan

dan CALK yang

sesuai dan tepat

70%



Meningkatkan kualitrs

pelayanan di bidang

perizinan yang didukung

oleh tersedianya SDM

yang komp€ten dan

profegional dan sarana dan

prasarana (fasilitas) dan

terpeliharanya kebersihan

dan kenyamanan dalam

penyelenggaraan

pelayanan

terpenuhinya Sumber Daya

Manusia (SDM) yang

berkualitas

beserta fasilitas, sarana dan

prasarana pendukung

pelaksanaan pelayanan di

bidang perizinan yang

terpelihara

Jumlah aparatur

yang telah

mengikuti diklat

Jumlah dan

kondisi sarana

dan prasarana

75 o/o E0%

7 50/o 80% 80Yo

8sva 85% 90%

850h 85%

95!o

900/o
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