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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

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

(DPMPTSP) Tahun 2019 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

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

Pemerintah. 

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati 

Rokan Hulu dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai 

bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja. 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perizinan dan nonperizinan. Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran yang sangat 

strategis, yakni melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan non 

perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan 

dan kepastian.  

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

2019 ini disusun sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2019 yang dijabarkan dalam 

kegiatan yang bertolok ukur pada Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang akhirnya akan dapat menciptakan perencanaan yang 

berkualitas. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

B. GAMBARAN UMUM DPMPTSP 

 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu merupakan unsur 

penunjang pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dibidang perizinan dan non perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan tugas lainnya: 

a. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan 

non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, 

keamanan dan kepastian;   

b. Mengkoordinasikan penyusunan program  kantor dan melaksanakan pembinaan bidang 

pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

c. Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perizinan; 

e. Mengarahkan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pemberian pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan program  DPMPTSP ; 

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan ; 

c. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan  dan non perizinan; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dibantu oleh: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris  membawahi: 

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari: 

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Seksi Pengolahan Perizinan. 

4. Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi;   

b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal; 

c. Seksi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal. 

5. Bidang Data Informasi dan Promosi Investasi, terdiri dari: 

a. Seksi Data dan Informasi; 

b. Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi. 

 

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP masih mengalami 

hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya 

manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih 

terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem 

pelayanan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelayanan yang tanggap 

dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum 

mencukupi. 

Sumber daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu 

Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan 

golongan pegawai. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 76 orang, yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil 39 orang dan Pegawai Honorer 37 orang. 

 

TABEL 1 
DATA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN 

GOLONGAN A B C D JUMLAH 

II - 1 8 1 10 

III 8 3 6 7 24 

IV 3 1 1 - 5 

JUMLAH 39 
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TABEL 2 
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE 

1 PASCA SARJANA (S2) 1 2,56 

2 SARJANA (S1) 25 64,10 

3 DIPLOMA II 1 2,56 

4 DIPLOMA III 2 5,13 

5 SLTA 10 25,64 

JUMLAH 39 100,00 

 

TABEL 3 
DATA PEGAWAI HONORER DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) PERSENTASE (%) 

1 SARJANA 14 37,84 

2 DIPLOMA 5 13,51 

3 SLTA 18 48,65 

4 SLTP   

JUMLAH 37 100,00 

 

TABEL 4 
DATA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

MENURUT JABATAN 

NO TINGKAT JABATAN JUMLAH (ORANG) PERSENTASE (%) 

1 ESELON II 1 2,56 

2 ESELON III 4 10,26 

3 ESELON IV 8 20,51 

4 STAF 26 66,67 

JUMLAH 39 100,00 

 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya pegawai juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai berikut: 

 
TABEL 5 

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NO JENIS BARANG JUMLAH 

1 FILLING BESI / METAL 1 UNIT 

2 PAPAN NAMA INSTANSI 1 UNIT 

3 ALAT DAPUR LAINNYA 1 UNIT 
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4 PC. UNIT / KOMPUTER PC 8 UNIT 

5 NOTE BOOK 1 UNIT 

6 PRINTER 4 UNIT 

7 MODEM 1 UNIT 

8 PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN 1 UNIT 

9 LEMARI ARSIP 2 UNIT 

 

C. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Lembaga 

Teknis Rokan Hulu yang baru dalam proses yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 

2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, tugas pokok adalah: 

 

‘Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan  

       perizinan dan   nonperizinan secara terpadu melalui sistem pelayanan satu pintu’ 

 

Dilihat dari tugas pokok diatas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 

dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, Integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dengan 

rincian tugas antara lain: 

a. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan 

non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, 

keamanan dan kepastian; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan program kantor dan melaksanakan pembinaan bidang 

pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

c. Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perzinan; 

e. Mengarahkan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pemberian pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan program kantor; 

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; 

c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu 

pintu, dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu: 

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan 

misi daerah; 

b. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang 

penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Jabatan 

Fungsional; 

d. Pembinaan administrasi perkantoran; 

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal dan 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan hubungan kerjasama 

dengan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan 

kegiatan Dinas; 

f. Pembinaan dan pengembangan karir dan kompetensi Pegawai Dinas; 

g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i. Memimpin seluruh kegiatan Dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

j. MengkoorDinasikan seluruh kegiatan intern maupun ekstern; 
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k. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan stabilitas iklim investasi di Kabupaten Rokan 

Hulu; 

l. Melaksanakan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan berdasarkan 

pelimpahan dan atau pendelegasian kewenangan dari Bupati; 

m. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek 

investasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

n. Memberikan informasi kepada Bupati terkait dengan penyelenggaraan urusan bidang 

penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

o. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan produktivitas kerja; 

p. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya; dan 

q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

  

2. Sekretaris 

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan 

tugas melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi 

umum, mengelola adiministrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian, dan melaksanakan 

administrasi perlengkapan dan perawatan, serta penata usahaan lainnya yang berkaitan dengan 

tugas ke sekretariatan, yang dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) fungsi, yaitu:  

a.     Penyiapan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, menyiapkan bahan 

penyusunan perencanaan, 

b. Pelaksanaan rencana anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan di 

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan 

Hulu, 

a. Pelaksanaan penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, 

b. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

c. Menghimpun rencana anggaran, pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan gaji dan 

tunjangan pegawai serta kegiatan penata ushaaan keuangan lainnya, 

d. Melaksanakan pengawasan dalam penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan 

program kerja, 
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e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penatausahaan keuangan dan 

perlengkapan, 

f. Melaksanakan koordinasi dalam penatausahaan kepegawaian, 

g. Memberikan pertimbangan dalam penegakkan disiplin pegawai di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu: 

h. Mengkoordinasikan penatausahaan kepegawaian dan pengusulan 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penghargaan dan hukuman disiplin,  

k. Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti pegawai, penjatuhan hukuman disiplin 

pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

l. Mengkoordinasikan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

m. Membuat kontrak kerja antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dengan tenaga kontrak, 

n. Memberikan pertimbangan, masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau 

unit kerja lainnya di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis 

penyelenggaraan tugas- tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu: 

o.  Memberikan pertimbangan terhadap rencana dan program kerja Dinas yang berkaitan 

dengan peningkatan mutu pelayanan: 

p. Melaksanakan evaluasi terhadap mutu pelayanan bekerja sama dengan unit kerja lainnya 

dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

q. Bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

r. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya,dan 

s. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, 

Perlengkapan dan Keuangan dan Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

 

- Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan 

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan di pimpin oleh seorang kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dengan tugas membantu 
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sebagian tugas sekretaris yang berhubungan dengan umum, perlengkapan dan keuangan. yang 

dijabarkan ke dalam 30 (tiga puluh) fungsi, yaitu : 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian Umum, Perlengkapan 

dan Keuangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub 

Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian 

Umum, Perlengkapan dan Keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar 

pemecahan masalah; 

d. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian Umum, Perlengkapan 

dan Keuangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang 

dibutuhkan: 

e. Memfasilitasi usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian 

penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian 

pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai 

serta pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, 

Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu); 

f.      Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajamen 

kepegawaian; 

g. Menyusun standar kompetensi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya 

kerja, hukum, kelembagaan, organisasi dan tatalaksana; 

h. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan 

kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga Dinas; 

i.      Mengatur dan melakukan administrasi perjalanan dinas; 

j.      Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, 

mengelola perpustakaan arsip dan dokumentasi serta melaksanakan pengadaan barang 

yang dibutuhkan dan mengelola sarana prasarana kantor; 

k. Membuat penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional; 
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l.      Melakukan pengelolaan formasi dan pengadaan pegawai dengan melakukan analisis 

kebutuhan dan perencanaan pegawai (SDMK); 

m. Koordinasi dan pengelolaan tatalaksana keuangan dan urusan perbendaharaan; 

n. Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

o. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan aset; 

p. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghibahan dan penghapusan 

aset; 

q. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan aset; 

r.      Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset; 

s. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset; 

t.      Mengelola tata usaha keuangan  dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

u. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 

v. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan 

Keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya; 

w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran Membagi tugas pokok 

kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi 

habis; 

x. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

y. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

z. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

aa. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas 

pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku; 

bb. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas 

fungsi; 

cc. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan 
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dd. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas Membantu 

sekretaris dalam melaksanakan penyusunan data, informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu: 

a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

b. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis, pengelolaan sistem 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

kabupaten dan standar pelayanan minimal bidang penanaman modal dan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta urusan 

penatausahaannya; 

c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan dinas beserta dokumen 

penunjangnya; 

d. Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan 

dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku; 

e. Menyusun Rencana Usulan Program dan Kegiatan APBD Propinsi dan APBN; 

f. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta Laporan Realisasi Fisik dan 

Keuangan (RFK) berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi 

dan ketentuan yang berlaku; 

g. Menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan LAKIP dan LPPD sesuai data dan 

kinerja yang dicapai setiap tahun; 

h. Melaksanakan verifikasi internal usulan penyusunan program dan anggaran; 

i. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan penyusunan program dan 

anggaran dibidang lainnya; 

j. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan 

program dan anggaran; 
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k. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk 

dan  ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

tugas; 

l. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dengan memberikan arahan baik 

secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 

masing-masing dan membimbing para bawahan melaksanakan tugas agar sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

m. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih 

lanjut dan menilai kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk di 

pergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 

n. Memberikan usulan dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaah 

staf yang terinci sebagai pertimbangan penyelesaian suatu masalah; 

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan dan informasi kepada Sekretaris baik secara lisan maupun secara tertulis; 

p. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksnakan tugas; dan 

q. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesia dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

3. Bidang Pelayanan Terpadu 

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dengan tugas membantu 

kepala dinas dalam melaksanakan tugas pelayanan perizina dan nonperizinan, perencanaan 

pelaksanaan program pelayanan, pemeliharaan sistem informasi pelayanan, pengolahan data dan 

pemeriksaan objek perizinan, koordinasi dengan instansi terkait perizinan, penerbitan dokumen 

perizinan, penyimpanan arsip khusus perizinan, pelayanan informasi dan keluhan serta pembantuan 

pemohon perizinan, yang dijabarkan ke dalam 29 (dua puluh sembilan) fungsi, yaitu: 

a. Perumusan rencana kerja pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

b. Menyusun Standar Pelayanan dan Standard Operating Procedure terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

c. Menyusun dan mengkoordinaskan petugas pelayanan perizinan yang akan bertugas 

sebagai Front Office Pelayanan Perizinan; 
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d. Menyusun dan mengkoordinasikan petugas pelayanan informasi dan keluhan sebagai 

unsur penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

e. Mengkoordinasikan dan membentuk tim pelayanan keliling yang bertugas melaksanakan 

pemeriksaan objek izin; 

f. Mengkoordinasikan tim teknis perizinan dengan instansi teknis yang membidangi aspek 

teknis perizinan; 

g. Menyediakan bahan-bahan dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan dan nonperizinan; 

h. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses perizinan; 

i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan 

nonperizinan sesuai dengan aspek pelayanan publik yang baik; 

j. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan, keabsahan berkas pengajuan 

dokumen perizinan seteah diperiksa petugas Front Office; 

k. Mendistribusikan tugas proses perizinan kepada unit kerja yang berada dibawah Bidang 

Pelayanan Terpadu; 

l. Menerima pertimbangan dari Seksi yang berada di Bidang Pelayanan Terpadu dan 

memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait objek usaha yang membutuhkan 

kajian terhadap jenis dan bidang usaha yang diajukan; 

m. Melakukan verifikasi akhir pada dokumen perizinan untuk ditandatangani oleh Kepala 

Dinas; 

n. Mengajukan dokumen izin yang telah selesai di verifikasi untuk ditandatangani; 

o. Mengkoordinasikan proses pelayanan melalui teknologi informasi dan aplikasi baik 

SIMPEL dan atau SPIPISE; 

p. Bertindak sebagai Admin bagi aplikasi SPIPISE pada tingkat Kepala Bidang; 

q. MengkoorDinasikan proses arsip berkas perizinan secara teliti dan terklasifikasi; 

r. Menyusun data jumlah, jenis, sebaran dan lokasi objek izin yang ada dan diterbitkan 

dokumennya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

s. Membantu petugas informasi apabila terdapat informasi yang membutuhkan verifikasi 

lanjutan; 

t. Menyetujui dan atau menolak jadwal pemeriksaan lapangan yang diajukan; 

u. Memeriksa hasil pemeriksaan objek izin yang dilaksanakan oleh tim pelayanan dan atau 

tim teknis; 
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v. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pemeriksaan objek izin agar tidak terjadi 

tindakan yang melanggar hukum; 

w. Menerima keluhan pemohon yang bersifat teknis dan dibutuhkan penanganan yang 

khusus sesuai dengan arahan Kepala Dinas; 

x. Menyusun daftar permasalahan dan keluhan yang masuk sebagai bahan laporan dan 

peningkatan mutu pelayanan; 

y. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta proses 

pengolahan perizinan kepada Kepala Dinas setelah berkoorDinasi dengan Sekretaris; 

z. Mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum dalam penyelengaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

aa. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan 

dalam mengembangkan kompetensi dalam memberikan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

bb. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan 

cc. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau oleh 

Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dibantu oleh Kepala 

Seksi Pelayanan Peizinan dan NonPerizinan dan Seksi Pengolahan Perizinan. 

 

- Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,  

Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang pelayanan terpadu dengan tugas melaksanakan koordinasi dalam 

penyelenggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan, penerimaan berkas, pemeriksaan dan 

verifikasi awal, pemanfaatan sistem informasi pelayanan, pelayanan informasi dan keluhan dan 

penyerahan dokmuen perizinan, yang dijabarkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) fungsi, yaitu: 

a. Melaksanakan operasional dari rencana kerja pelayanan perizinan dan nonperizinan yang 

telah disusun; 

b. Melaksanakan operasional Standar pelayanan dan Standard Operating Procedure 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

c. Memberikan masukan dan pertimbanan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Standar 

Pelayanan dan Standard Operating Procedure yang ada; 

d. Melaksanakan proses penerimaan berkas perizinan sesuai dengan alur dan standar waktu  
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yang telah diatur melalui petugas Front Office; 

e. Menunjuk dan menetapkan petugas sebagai petugas Front Office dan petugas pelayanan 

informasi dan keluhan sesuai dengan kompetensinya dengan persetujuan Kepala Bidang; 

f.     Menyimpan dan mendistribusikan formulir-formulir yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan; 

g. Mengawasi jadwal pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan jadwal pelayanan yang 

telah ditetapkan; 

h. Melaksanakan pemeriksaan tahap kedua terhadap keabsahan dan kelengkapan berkas 

pengajuan izin yang diterima oleh petugas; 

i.     Mencatat dan menandatangani kartu kendali proses perizinan sebagai kendali 

pelaksanaan proses perizinan; 

j.      Mengumpulkan data jumlah izin yang diajukan dan jumlah izin yang diterbitkan pada 

jangka waktu yang ditetapkan; 

k. Melaksanakan pemeriksaan pada sistem informasi perizinan baik SIMPEL dan atau 

SPIPISE; 

l.      Bertindak sebagai admin SIMPEL dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya dalam 

lingkungan Bidang Pelayanan Terpadu; 

m. Bertindak sebagai admin Kepala Seksi pada sistem SPIPISE dan berkoordinasi dengan 

unit kerja lainnya dalam lingkungan Bidang Pelayanan Terpadu; 

n. Memeriksa persediaan formulir, kelengkapn sarana pendukung dalam penyelenggaraan 

perizinan dan menyampaikan kendala kepada Kepala Dinas; 

o. Mengawasi penggunaan sistem informasi yang berkaitan dengan proses perizinan; 

p. Mendistribusikan berkas pengajuan izin kepada unit kerja lain untuk diproses legih lanjut; 

q. Menyerahkan dokumen perizinan yang telah selesai memalui petugas Front Office dan 

dilaksanakan pencatatan; 

r.      Mengawasi tata cara pelayanan petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan agar 

sesuai dengan prinsip pelayanan prima; 

s. Memberikan masukan dan pertimbangan terhadap suatu objek izin yang membutuhkan 

kajian lebih terkait jenis dan bidang usaha yang diajukan; 

t.      Melaksanakan koordinasi dalam penyampaian informasi terkait penyelenggaran 

pelayanan melalui petugas pelayanan informasi dan keluhan dan atau melalui media 

informasi yang ada; 
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u. Memberikan arahan kepada petugas pelayanan iformasi dan keluhan tentang tatacara 

penyampaian informasi dan penerimaan keluhan pemohon terkait pelayanan perizinan; 

v. Mengawasi pelaksanaan pelayanan informasi dan keluhan agar sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

w. Bertindak sebagai pejabat penerima keluhan tingkat pertama apabila terdapat keluhan dari 

masyarakat dan atau pemohon perizinan; 

x. Melaksanakan pencatatan terhadap dokumen izin yang telah terbit dan menyusun laporan 

untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang; 

y. Menyusun data terkait dengan permasalahan dan keluhan yang masuk pada loket 

pelayanan informasi dan keluhan untuk disusun sebagai bahan peningkatan mutu 

pelayanan; 

z. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;dan 

aa. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

- Seksi Pengolahan Perizinan 

Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang pelayanan terpadu dengan tugas melaksanakan koordinasi dalam 

proses pengolahan perizinan, pemeriksaan objek perizinan, penyimpanan arsip berkas perizinan dan 

pengendalian proses sistem informasi perizinan, yang dijabarkan ke dalam 16 enam belas) fungsi, 

yaitu: 

a. Melaksanakan opersional rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Terpadu sesuai 

engan ketentuan yang telah disusun; 

b. Melaksanakan Standar Pelayanan dan Standard Operating Procedure dalam hal proses 

pengolahan data; 

c. Menunjuk dan menetapkan petugas sebagai Back Office yang ertugas melaksanakan 

proses pengolahan data perizinan dengan persetujuan Kepala Bidang Pelayanan 

Terpadu; 

d. Menyimpan dan mendistribusikan kertascetak dokumen perizinan untuk dipergunakan 

dalam proses pengolahan data perizinan; 

e. Melaksanakan pemeriksaan ulang pada dokumen berkas pengajuan izin yang telah 

diperiksa pada tahap awal oleh petugas Front Office; 
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f. Mengklasifikasikan perizinan yang akan diproses antara yang tidak memerlukan 

pemeriksaan objek izin dan yang memerlukan pemeriksaan objek izin; 

g. Mengkoordinasikan pemeriksaan objek izin dengan tim pelayanan keliling; 

h. Mempersiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pemeriksaan objek izin dengan 

berkoordinasi dengan unit kerja lainya baik secara internal dan sepengetahuan Kepala 

Bidang Pelayanan Terpadu untuk eksternal; 

i. Mengkoordinasikan pemeriksaan objek izin secara teknis dengan tim teknis dan instansi 

teknis sesuai dengan jenis dan bidang usaha perizinan; 

j. Melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan objek izin yang 

dilaksanaka oleh tim pelayanan keliling dan atau tim teknis; 

k. Memeriksa rancangan dokumen perizinan yang telah selesai diproses dan melakukan 

koreksi apabila ditemui adanya kesalahan dan atau kekurangan; 

l. Melaksanakan verifikasi pada rancangan dokumen izin yang telah diperiksa untuk 

dilanjutkan proses penandataganan oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang; 

m. Melaksanakan kearsipan berkas perizinan yang masuk dalam penyimpanan manual dan 

atau database; 

n. Menyusun data perizinan yang diproses untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui 

Kepala Bidang; 

o. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya;dan 

p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

4. Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal 

Bidang Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal di pimpin oleh seorang 

kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui 

sekretaris kepada yang memiliki tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan pembinaan 

kepada pelaku usaha, pengendalian jalannya usaha serta pengawasan kegiatan proyek penanaman 

modal yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, menghimpun data modal yang 

ditempatkan, proyek penanaman modal yang dilaksanakan, bidang dan jenis usaha yang dijalankan 

serta pelaporan terhadap kegiatan penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) 

fungsi, yaitu: 

a. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan dunia usaha dan target capaian; 
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b. Menyusun rencana operasional pelaksanaan pegendalian dan pengawasan terhadap 

proyek penanaman modal dan penanam modal yang berada di wilayah Kabupaten Rokan 

Hulu; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku usaha; 

d. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan terhadap usaha yang belum memiliki izin  

untuk kemudian dikoordinasikan dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu melalui Kepala Bidang; 

e. Melaksanakan pembantuan pengisian LKPM bagi pelaku usaha yang menemui kendala 

dalam pengisian LKPM melalui program HELP DESK LKPM; 

f.      Menyusun data pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi pengembangan 

dan penguatan usaha melalui kemitraan dengan penanam modal; 

g. Menyusun data pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi pengembangan 

dan penguatan usaha melalui kemitraan dengan penanam modal; 

h. Merencanakan pelaksanaan pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah sesuai dengan 

arah strategis pengembangan ekonomi kerakyatan; 

i.      Menyusun dan menunjuk tim pelaksana pengendalian dan pengawasan pelaksaan proyek 

dan kegiatan penanaman modal untk disetujui oleh Kepala Dinas; 

j.      Memberikan arahan dan pembinaan bagi tim pengendalian dan pengawasan penanaman 

modal dalam melaksanakan tugasnya; 

k. Bertindak sebagai admin sistem pelaporan kegiatan penanaman modal LKPM On Line; 

l.      Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan penanaman modal yang 

dilaporkan oleh pelaku usaha dan penanam modal; 

m. Meneruskan laporan kegiatan penanaman modal kepada Kepala Dinas dan kepada 

instansi terkait lainnya; 

n. Melaksanakan pencatatan terhadap laporan kegiatan penanaman modal yang diterima; 

o. Memelihara perlengkapan dan peralatan pendukung pelaksanann kegiatan pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

p. Melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris terkait data LKPM, target dan 

capaian serta perubahan permodalan dan tenaga kerja; 

q. Melaksanakan pencatatan,pengawasan terhadap program TJSP (Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan) yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai salah stau komponen LKPM; 
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r.      Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaku usaha dalam 

menyampaikan LKPM usahanya sebagai bahan pertimbangan tindakan lebih lanjut; 

s. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya; dan 

t.      Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan 

Pengawasan Penanaman Modal dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi, 

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Kepala Seksi 

Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal. 

 

- Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi 

Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan 

tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku usaha, pendataan pelaku usaha dan produksi dan 

melaksanakan pencatatan terhadap jenis dan bidang usaha yangada dalam wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu: 

a. Mengumpulkan data dan informasi tentang pelaku usaha dan investor yang menanamkan 

modalnya dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

b. Menyusun database informasi proyek investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu; 

c. Menyusun daftar pelaku usaha yang mendapat pembinaan dalam tumbuh kembang 

investasi; 

d. Menyusun jadwal pelaksanaan pembinaan dunia usaha dan target sasaran kegiatan; 

e. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan atau 

belum memiliki dan melaporkan kegiatan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

f.      Menetapkan sasaran pelaku usaha dan target serta capaian dan keluaran dari 

pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan; 

g. Mengumpulkan data peraturan dan perundang-undangan terkait dengan kegiatan 

perizinan dan pelaksanaan investasi; 
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h. Mengumpulkan informasi tentang organisasi profesi dan organisasi lainnya yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal; 

i.      Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal bagi 

pelaku usaha dan masyarakat; 

j.      Mengumpulkan data tentang produk-produk unggulan yang dihasilkan investor serta 

menyusun database produk unggulan; 

k. Mengumpulkan informasi tentang peramsalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha 

yang dinilai menghambatinvestasi di Kabupaten Rokan Hulu; 

l.      Melakukan pembaruan data tentang investasi yang tercatat dan mengelola database 

pelaku usaha; 

m. Menyusun laporan dan capaian kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan untuk 

dilaporkan; 

n. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait palku usaha yang mendapatkan 

pembinaan dalam penguatan usaha; 

o. Mengumpulkan data jenis dan bisang usaha yang ada dalam wilayah Kabupaten Rokan 

Hulu; 

p. Menegakkan integritas, displin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; dan 

q. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

- Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal  

Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang 

memiliki tugas pelaksanaan pengendalian jalannya proyek penanaman modal, pengawasan terhadap 

jalannya usaha penanaman modal, pelaksanan pemeriksaan kegiatan penanaman modal dan 

operasional tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam 14 

(empat belas) fungsi, yaitu: 

a. Mengumpulkan data investor dan kegiatan penaman modal yang wajib LKPM dalam 

wilayah  Kabupaten Rokan Hulu; 

b. Mengumpulkan data lokasi pelaksanaan proyek investasi yang berada dalam wilayah 

Kabupaten Rokan Hulu; 
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c. Menyusun peta sebaran pelaksanaan proyek investasi dalam wilayah Kabupaten Rokan 

Hulu; 

d. Menyusun rencana dan program kerja pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal; 

e. Melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha dan penanam modal yang belum 

melaporkan dan atau belum memiliki hak akses LKPM On Line; 

f.     Mengusulkan dan memilih anggota tim pelaksanaan pengendalian dan pengawasan 

penanaman modal untuk diajukan kepada Kepala Bidang untuk selanjutnya dietujui oleh 

Kepala Dinas; 

g. Menyusun rencana kerja tim pelaksana pengendalian dan pengawasan kegiatan 

penanaman modal Kabupaten Rokan Hulu; 

h. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek proyek investasi dan melaksanakan 

BAP pada investor yang dikunjungi; 

i.     Mengumpulkan data terkait proyek investasi yang dilaksanakan oleh Penanam Modal 

Dalam negeri maupun Penanam Modal Asing dan kesesuaiannya dengan dokumen 

perizinan yang dimiliki investor; 

j.     Melaksanakan pemeriksaan data LKPM penanam modal pada sistem LKPM On Line 

bekerjasama dengan unit kerja lain di lingkungan Bidang Pembinaan, Pengendalian dan 

Pengawasan Penanaman Modal; 

k. Melaksanakan pencatatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP (Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan) yang dilaksanakan oleh investor; 

l.     Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang untuk pengusulan tindakan yang akan 

diambil terhadap keterlambatan pelaporan LKPM oleh penanam modal; 

m. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; dan 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

- Seksi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal  

Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang 

memiliki tugas pelaksanan pencatatan LKPM pada sistem LKPM On Line, pengumpulan data 

investasi kabupaten Rokan Hulu, rekapitulasi pelaksaan pelaporan LKPM oleh penanam modal dan 
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pengusulan hak akses LKPM On Line bagi pelaku usaha, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) 

fungsi, yaitu: 

a. Menyusun data investasi yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

b. Menyusun data jenis investasi dan sebaran investasi dalam wilayah Kabupaten Rokan 

Hulu; 

c. Koordinator dalam sistem pelaporan online LKPM; 

d. Melaksanakan pemeriksaan dokumen LKPM yang telah disampaikan oleh investor; 

e. Menyusun data investor yang wajib menyampaikan LKPM; 

f. Melaksanakan koorDinasi dengan lambaga tingkat provinsi dan nasional dalam 

pencatatan dan    pelaporan kegiatan penanaman modal; 

g. Mengumpulkan informasi terkait data serapan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja 

oleh investor dalam melaksanakan proyek investasi; 

h. Menyusun rekapitulasi dan menyusun laporan pelaksanaan LPKM untuk jadwal yang telah 

ditentukan; 

i. Mengusulkan pemberian hak akses pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan 

hak akses LKPM On Line; 

j. Mencatat pelaku usaha yang melakukan keterlambatan dan atau penundaan pelaporan 

LKPMsebagai bahan pertimbangan bagi tindakan lebih lanjut; 

k. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pelaporan LKPM On Line; 

l. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang untuk pelaksnaan penindakan terhadap 

pelaku usaha dan penanam modal yang terlambat melaksanakan pelaporan LKPM; 

m. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

5. Bidang Data Informasi dan Promosi Investasi 

Bidang Data Informasi dan Promosi Investasi di pimpin oleh seorang kepala bidang yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dengan tugas 

perumusan data potensi, data investasi, data lokasi potensial investasi, perencanaan kegiatan 

promosi investasi, penyajian data investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi potensi investasi, yang 

dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) fungsi, yaitu: 
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a. Penyusunan data pendukung potensi investasi dan rencana kegiatan penyelenggaraan 

promosi investasi yang efektif dan efisien serta berdaya guna; 

b. Menyusun rancangan kerjasama investasi yang dapat dilaksanakan dengan keterlibatan 

investor lokal di Kabupaten Rokan Hulu; 

c. Koordinasi data tentang jumlah potensi investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu; 

d. Menyusun daftar wilayah sebaran potensi investasi berdasarkan klasifikasi jenis potensi; 

e. Menyusun data pendukung potensi investasi yang siap ditawarkan; 

f. Melaksanakan koordinasi terkait kajian teknis potensi investasi serta kesiapan 

pengembangan potensi investasi; 

g. Menyusun daftar calon investor yang memiliki keterkaitan dengan potensi investasi;; 

h. Melaksanakan penyusunan dan perancangan peta digital potensi Kabupaten Rokan Hulu; 

i. Menyusun data dukung potensi investasi yang memiliki validitas data; 

j. Merencanakan media informasi efektif yang dikelola untuk menyampaikan data potensi 

investasi Kabupaten Rokan Hulu; 

k. Menyusun data potensi investasi yang akan disajikan dalam sarana informasi seperti 

jurnal, bulletin, leaflet dan website resmi; 

l. Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan promosi investasi sesuai dengan kalender 

event Provinsi Riau; 

m. Menyusun dan mempersiapkan data potensi untuk di integrasikan kepada peta digital 

potensi investasi Kabupaten Rokan Hulu; 

n. Menyusun rencana proposal promosi investasi serta kerjasama dengan investor; 

o. Menyusun laporan pelaksanaan penyediaan data dan penyelenggaraan promosi investasi; 

p. Menyusun laporan investor yang melakukan kerjasama dalam proyek investasi dalam 

wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

q. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris terkait data potensi 

investasi dan rencana pelaksanaan serta potensi yang akan dilaksanakan promosi 

investasinya; 

r. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;dan 

s. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Data Informasi dan Promosi Investasi 

dibantu oleh Kepala Seksi Data dan Informasi dan Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi. 

 

- Seksi Data dan Informasi  

Seksi Data dan Informasi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala bidang data informasi dan promosi investasi yang memiliki tugas 

menghimpun data investasi, jenis dan bidang usaha investasi, potensi investasi, lokasi potensi 

investasi dan penyajian data potensi investasi, yang dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) fungsi, yaitu: 

a. Menyusun rencana kerja dan langkah penyediaan data dan informasi tentang investasi 

dan potensi investasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

b. Mengumpulkan data-data dan dokumen terkait dengan pencatatan investasi yanga ada di 

wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

c. Mengkoordinasikan penyelenggaran pelayanan informasi investasi dan potensi investasi; 

d. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pada alat-alat elektronik pendukung media 

informasi online; 

e. Melakukan penyusunan rencana kerja dan program kerja penyajian data baik online 

maupun langsung; 

f. Menngumpulkan data bahan untuk pembuatan peta digital wilayah potensi investasi dalam 

Kabupaten Rokan Hulu; 

g. Melaksanan pengawasan terhadap penyelenggaraan media informasi dan aus informasi 

terkait data investasi dan potensi investasi; 

h. Melaksanakan pencatatan terhadap pekembangan terbaru dalam media informasi 

penyajian data potensi daerah; 

i. Melaksanakan input data potensi dan data dukung terkait pada sistem SIPID ( Sistem 

Informasi Potensi Investasi Daerah); 

j. Bertindak sebagai admin pada sistem SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah); 

k. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan data dan penyajian 

data; 

l. Memelihara database investasi dan mengelola media informasi sesuai dengan 

keterbukaan informasi publik; 

m. Memberikan pertimbangan kepada kepala Bidang terkait media penyajian data potensi 

investasi Kabupaten Rokan Hulu; 
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n. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya;dan 

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan     

ketentuan yang berlaku. 

 

- Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi 

Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang data informasi dan promosi 

investasi yang memiliki tugas melaksanakan operasional promosi potensi investasi, koordinasi 

kerjasama pelaksanaan proyek penanaman modal antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Investor 

dan atau antar Investor dengan Investor dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan fasilitasi 

peningkatan iklim investasi melalui keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha, yang dijabarkan ke 

dalam 19 (sembilan belas) fungsi, yaitu: 

a. Menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan kerjasama dengan pelaku usaha 

yang ada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

b. Mengumpulkan data pelaku usaha yang memiliki peluang investasi yang dapat 

dikembangkan; 

c. Menghadiri forum temu usaha dan investasi di tingkat provinsi dan nasional sesuai dengan 

potensi yang ditawarkan; 

d. Memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui 

penanaman modal oleh calon penanam modal; 

e. Membuat klasifikasi usaha yang berpotensi dikembangkan dengan pola kerjsama untuk 

dapat ditawarkan pada calon investor; 

f. Mengumpulkan data tentang potensi kerjasama proyek investasi yang dapat dilaksanakan 

di wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

g. Menyusun data dan dokumen pendukung untuk profil wilayah potensial investasi di 

wilayah Kabupaten Rokan Hulu; 

h. Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan promosi baik berupa expo, pameran dan atau 

forum  

investasi dan temu usaha bekerja sama dengan Seksi  Data dan Informasi; 

h. Mengikuti dan menghadiri kegiatan promosi potensi investasi berdasarkan arahan Kepala 

Bidang dan perintah Kepala Dinas dengan bekerja sama dengan unit kerja lainnya di 

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
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i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan 

kegiatan promosi potensi investasi; 

j. Menyusun bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam kegiatan promosi investasi; 

k. Melakukan pencatatan terhadap bahan-bahan promosi yang diikut sertakan pada kegiatan 

promos potensi investasi; 

l. Mengumpulkan dan mengolah kontak pelaku usaha kecil dan menengah yang ikut serta 

dalam kegiatan promosi potensi investasi untuk memudahkan komunikasi; 

m. Mempersiapkan bahan dan media dukung dalam pelaksanaan promosi potensi investasi 

seperti buku, jurnal, leaflet, brosur, banner dan spanduk; 

n. Mempersiapkan bahan dan tampilan advertensi destinasi dan potensi investasi di 

Kabupaten Rokan Hulu untuk sebagai bahan promosi potensi investasi di tempat-tempat 

publik; 

o. Melaksanakan koordinasi terkait kalender event promosi investasi di Provinsi Riau dan 

Nasional; 

p. Menyusun laporan pelaksanaan kerjsama investasi yang berada dalam wilayah 

Kabupaten Rokan Hulu; 

q. Menegakkan integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; dan 

r. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

D. MAKSUD DAN TUJUAN  

Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 

1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021, dan merupakan komitmen yang akan dicapai dalam tahun 2019. 

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019 ini adalah untuk memenuhi amanat Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  
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Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini adalah untuk memberikan 

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

E. SISTEMATIKAN PENULISAN 

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian 

kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  selama Tahun 

2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 

2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan 

kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu (DPMPTSP) 

Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi 

c. Maksud dan Tujuan 

d. Sistematika Penulisan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

a. Perencanaan Strategis 

b. Perjanjian Kinerja 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

a. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu (DPMPTSP)  

b. Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Visi 

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai atau cara pandang jauh ke depan terhadap kondisi 

yang diharapkan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi 

pemandu dalam mencapai masa depan.  Dapat juga disimpulkan, Visi merupakan suatu gambaran 

yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan.  

Visi menjadi acuan ke depan dan menjadi kerangka penciptaan kondisi yang diharapkan di 

masa depan. 

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu (DPMPTSP)  cukup 

ringkas, tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. 

 

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan dengan memahami secara seksama makna Visi 

Kabupaten Rokan Hulu “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui 

Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan 

Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya” dan dengan mempedomani Visi Propinsi Riau 

“Terwujudnya Propinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Dalam 

Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 

2020” dan untuk tercapainya Visi tersebut diatas, maka dalam Rencana Strategis DPMPTSP  Rokan 

Hulu ini dapat disimpulkan Visi dari DPMPTSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya Visi tersebut, dapat dilihat gambaran yang ingin dicapai ke depan oleh 

DPMPTSP. Pencapaian tersebut merupakan tolok ukur pelaksanaan Rencana Strategis Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Rokan Hulu tahun 2016-2021. 

 

”TERWUJUDNYA  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU SEBAGAI SATUAN KERJA YANG 

UNGGUL DALAM KUALITAS, PROFESIONAL DALAM BEKERJA, 

PRIMA DALAM PELAYANAN 
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Kondisi yang diharapkan tersebut, dapat dikatakan tercapai apabila telah terpenuhi kriteria yang ada. 

Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Unggul dalam kualitas, dengan kriteria sebagai berikut: 

 Jumlah keluhan masyarakat terhadap kualitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  semakin kecil dari tahun ke tahun; 

 Jumlah dokumen yang diterbitkan lebih cepat dari tenggat waktu yang ada semakin 

meningkat; 

 Adanya penyederhanaan persyaratan perizinan dan penataan sistem dan prosedur; 

 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun; 

 Masuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  dalam 

jajaran PTSP yang memiliki kriteria pelayanan bintang; 

 Adanya pengakuan dalam secara nasional tentang kualitas pelayanan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

2) Profesional dalam bekerja, dengan kriteria sebagai berikut: 

 Meningkatnya kualitas pelayanan yang ada ditandai dengan kepuasan pelanggan terhadap 

layanan; 

 Semakin sedikitnya keluhan pelanggan terhadap kinerja petugas pelayanan; 

 Semakin banyak keluhan masyarakat yang dapat ditangani dengan baik; 

 Semakin baiknya tata kelola administrasi perkantoran ditandai dengan tidak adanya temuan 

terhadap jalannya anggaran; 

 Semakin meningkatnya penguasaan aparatur terhadap teknologi informasi dan pemahaman 

terhadap aspek legal setiap perizinan; 

 Seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3) Prima dalam pelayanan, dengan kriteria sebagai berikut: 

 Semakin sedikitnya waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

 Adanya pelayanan yang sesuai dengan SOP dan memiliki SPM (Standar Pelayanan 

Minimal); 

 Semakin berkurangnya keluhan terhadap jalannya pelayanan; 

 Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk mengurus perizinan di BPTP2M; 

 Semakin tingginya pengetahuan masyarakat tentang fungsi pelayanan perizinan. 
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Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan 

visi. Misi membantu menjelaskan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang 

harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, misi menjadi penting untuk memberikan 

kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang akan dicapai dan menentukan jalan yang 

akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat menjadi alasan mengapa sebuah 

organisasi ada. Suatu alasan yang menjadi dan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari 

sebuah organisasi tersebut. Sebuah misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan 

dilakukan dalam rangka perwujudan visi. Sesuai dengan visi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan 

misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) sebagai berikut beserta dengan penjelasannya. 

 

1) Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan. 

Guna mencapai misi yang telah ditetapkan, maka misi pertama dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  ini dinilai sesuai untuk ditempatkan dengan 

urutan yang pertama. Dengan telah berjalannya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada 

saat ini, maka telah terbentuk suatu sistem pelayanan baru di Kabupaten Rokan Hulu. Lahirnya 

sistem pelayanan baru dengan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini 

menelurkan lahirnya sebuah prosedur baru. Istilah yang terbilang baru juga dilahirkan yaitu SOP 

(Standard Operating Procedure) yaitu prosedur tetap bagi pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Dengan adanya sistem dan prosedur yang baru maka perlu diadakan lagi familiarisasi bagi petugas 

yang melakukan pelayanan. Dengan berjalannya sistem tersebut, didapatkan masukan dari 

masyarakat tentang bagaimana keinginan masyarakat, juga didapatkan pengalaman dari pihak lain 

bagaimana sistem dan prosedur yang dijalankan ditempat lain, dan adanya perkembangan terbaru 

yang menghendaki adanya penataan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rokan Hulu dituntut untuk selalu melakukan 

penataan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Dengan adanya penataan secara terus menerus, 

maka kualitas pelayanan akan dapat dipenuhi. 
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2) Meningkatkan partisipasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. 

 Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) saat ini bergerak di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap 

usaha masyarakat. Disini terdapat hubungan timbal balik antara Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan masyarakat.  Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sebagai layanan umum kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum terhadap usaha 

yang dijalankan masyarakat. Dengan adanya pelayanan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  memberikan peran serta dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, menggiatkan usaha perindustrian dan perdagangan yang berbasis ekonomi 

kerakyatan. 

 

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan 

dan non perizinan. 

Dengan adanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada masyarakat, maka 

masyarakat memiliki landasan hukum terhadap usahanya. Dengan adanya pelayanan tersebut, juga 

masyarakat dapat diperhatikan oleh pemerintah dan mendapat perlindungan hukum terhadap 

keabsahan perizinannya. Masyarakat sebagai konsumen dari layanan yang diberikan oleh 

pemerintah pada hakekatnya adalah pihak yang harus terpenuhi keinginannya. Dengan terpenuhi 

keinginannya, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat 

terlebih kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai hasil dari 

meningkatnya rasa percaya tersebut, maka masyarakat akan berpartisipasi lebih aktif lagi untuk 

membangun bersama pemerintah. 

 

4) Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, 

cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti. 

 Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tergantung dari pendapat 

masyarakat tersebut tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan. Pelayanan yang prima, 

jelas, transparan, aman, nyaman, mudah, ramah dan cepat akan disukai oleh masyarakat. Apabila 

pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan seperti yang dimaksudkan tersebut, maka 

masyarakat dengan sendirinya terpuaskan. Rasa kepuasan yang ada pada masyarakat tersebut 
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dengan sendirinya akan meningkatkan citra aparatur pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pelayan masyarakat di bidang perizinan dan 

non perizinan merupakan perwujudan dari pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu, sehingga apapun yang menjadi citra bagi petugas pelayanan yang ada di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menjadi citra bagi pelayanan umum di 

Kabupaten Rokan Hulu, sehingga misi peningkatan citra aparatur pemerintah melalui peningkatan 

kualitas pelayanan dinilai sangat strategis dilakukan secara terus menerus. 

 

5) Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan prima 

 Dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka sikap 

profesional sangat dibutuhkan. Dengan penyelenggaraan pelayanan yang ada saat ini di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dengan telah adanya 

pelatihan kepribadian dan teknologi yang diikuti oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka saat ini profesionalisme petugas yang 

memberikan pelayanan pada masyarakat sudah ditingkatkan. Untuk ke depan, tingkat 

profesionalisme tersebut harus dipelihara dan senantiasa ditingkatkan. Untuk mencapai visi yang 

telah ditetapkan. 

 

6) Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi perizinan. 

 Dengan penerbitan dokumen perizinan yang ada saat ini, maka proses perizinan tersebut 

belumlah berakhir. Masih terdapat tahapan selanjutnya yang sama pentingnya dengan tahapan 

proses penerbitan dokumen perizinan dimaksud. Tahapan tersebut dilaksanakan setelah terbitnya 

dokumen izin. Adapun kegiatan tersebut adalah survey, monitoring dan evaluasi. Survey 

dilaksanakan untuk melihat kelayakan izin yang diberikan, apakah memang benar izin yang 

diberikan telah tepat atau tidak. Monitoring dilaksanakan untuk melihat perkembangan suatu usaha 

yang telah diberi izin, apakah benar usaha tersebut berjalan sesuai dengan izin yang telah 

diterbitkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil dari survey dan monitoring, apakah 

ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP dan apa tindak lanjut yang akan diberikan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 
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B. TUJUAN DAN SASARAN  

Tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu merupakan penjabaran dari setiap misi 

yang dilaksanakan. Keterkaitan antara misi dengan tujuan dan sasaran terdapat pada fungsi dari 

misi, tujuan dan sasaran tersebut. Misi memberikan acuan kerangka pelaksanaan secara strategis. 

Tujuan adalah suatu capaian yang mengarah pada sasaran. Dengan kata lain, tujuan adalah suatu 

cara penjabaran misi yang akan menghasilkan sasaran. Sedangkan sasaran adalah efek yang ingin 

kita capai dari pencapaian suatu kondisi atau pemenuhan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, 

maka disusunlah Tujuan dan Kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan misi yang ada, untuk lebih dapat 

mengarahkan tujuan dan memperoleh sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran per misi tersebut juga 

dimaksudkan untuk mempermudah perencanaan secara berkelanjutan dan mempermudah melihat 

adanya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang 

dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Rokan Hulu untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu. 

Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah  sebagai berikut: 

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan 

    Tujuan 

Pelaksanaan dan penyempurnaan sistem pelayanan yang memiliki SOP yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan penataan serta penyederhanaan terhadap persyaratan 

perizinan 

 Sasaran  

Tercapainya sistem pelayanan yang sesuai dengan SOP yang memiliki sistem yang baik 

serta tercapainya penyederhanaan persyaratan perizinan yang memudahkan masyarakat. 

 

2. Meningkatkan partisipasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat 

    Tujuan 

Memberikan pelayanan secara prima dengan sistem mobil keliling dan penerapan SPIPISE 

serta pelaksanaan PATEN sebagai simpul pelayanan. 

 Sasaran  

Meningkatnya kualitas pelayanan yang ada serta kesadaran masyarakat dalam mengurus 

perizinan. 
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 Tujuan  

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi BPTP2M dalam dunia usaha 

serta melakukan pendataan terhadap investasi yang ada. 

 Sasaran  

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpaadu Satu Pintu (DPMPTSP)  bagi usaha yang dilaksnakan serta adanya database 

investasi yang valid. 

 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan 

dan non perizinan 

 Tujuan 

Pelaksanan survey Indeks Kepuasan Mayarakat secara berkala, layanan pengaduan serta 

pembuatan SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan). 

 Sasaran  

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pelayanan dan diperolehnya 

gambaran keinginan masyarakat terhadap jalannya pelayanan serta tertanganinya keluhan 

masyarakat. 

 

 Tujuan  

Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang pro investasi serta memberikan 

rangsangan bagi pelaku investasi yang taat hukum. 

 Sasaran  

Meningkatnya jumlah usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan 

Hulu, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinannya. 

 

4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, 

cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti 

 Tujuan 

Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan termasuk terkait dengan pembayaran retribusi dan pelayanan keliling, dengan Ramah, 

Cepat, Transparan serta penyelesaian Dokumen Perizinan yang tepat waktu dan memberikan 

informasi yang jelas dan bertanggungjawab 
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 Sasaran  

Tercapainya rasa puas pelanggan terhadap kepastian proses pelayanan yang 

diselenggarakan 

 Tujuan 

Memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan penyediaan fasilitas pendukung yang 

memadai. 

 

 Sasaran  

Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi pelanggan yang berurusan di DPMPTSP. 

 

5. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan prima. 

 Tujuan 

Melaksanakan pelatihan kepribadian dan teknologi lanjutan bagi pegawai KPTP, mengikuti 

kegiatan pelatihan terkait pelayanan, menerapkan nilai-nilai pelayanan prima dalam memberikan 

pelayanan dan melaksanakan tata kelola pelayanan yang baik. 

 Sasaran  

Terwujudnya petugas pelayanan yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan jiwa 

pelayanan dan penguasaan teknologi informasi serta tata kelola pelayanan yang memuaskan. 

 

6. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi perizinan 

 Tujuan 

Melaksanakan survey terkait pelaksanaan pelayanan dan monitoring jalannya pelayanan 

serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan. 

  Sasaran  

Didapatnya data tentang pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan sebagai bahan 

masukan. 

 

C. Strategi dan Kebijakan 

Dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan pencapaian 

visi, maka strategi dan kebijakan yang diambil menjadi sangat diperlukan. Dengan adanya strategi 

dan kebijakan tersebut, maka misi dapat dijalankan secara rinci dan terstruktur. Strategi memberikan 

arah pelaksanaan sebuah misi, memberikan gambaran pola pelaksanaan yang dipandang sebagai 
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cara yang paling tepat dalam melaksanakan sebuah misi. Kebijakan adalah acuan langkah dan 

sikap yang diambil untuk membangun sebuah strategi yan dapat dijalankan. 

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran, 

faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari identifikasi kondisi internal 

dan eksternal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Rokan Hulu yang mungkin berkembang dan mungkin timbul dikemudian hari dapat 

mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan organisasi. Adapun strategi utama yang ditetapkan 

tetap mengacu pada SWOT (Strenght, Weakness, Opportunies, Threat) adalah: 

1. Menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang; 

2. Memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman; 

3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin; 

4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi 

dan misi; 

5. Melakukan pengelolaan terhadap permasalahan yang ada sehingga didapat jalan keluar yang 

terbaik; 

6. Melakukan  evaluasi secara terus menerus terhadap jalannya pelayanan yang diselenggarakan. 

 

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif  dari analisis 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka strategi yang dilaksanakn dapat juga dijabarkan 

menjadi dua jenis strategi berdasarkan sifat sasaran pelaksanaannya. Strategi tersebut adalah: 

1. Inward looking, merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas 

penyelenggaraan pelayanan secara internal  dengan peningkatan kompetensi sumber daya 

pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, dan penyiapan SOP. 

2. Outward looking, merupakan strategi yang sasarannya diarahkan bagi kepentingan langsung 

pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan 

nonperizinan, pnerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu dan biaya yang 

mudah diakses oleh masyarakat. 

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya 

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah 

kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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I. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan dilakukan dengan 

strategi : 

1) Penyederhanaan proses dan persyaratan bagi perizinan, dengan arah kebijakan; 

 Pelaksanaan penyederhanaan proses dengan memperpendek rentang proses yang ada, 

 Melakukan penyederhanaan proses sehingga memudahkan pelayanan, 

 Menyederhanakan persyaratan perizinan. 

2) Penyempurnaan sistem pelayanan yang ada saat ini sehingga kedepan akan semakin baik 

dengan arah kebijakan; 

 Penataan sistem yang berbasis manual menjadi berbasis online, 

 Peningkatan kemampuan petugas pelayanan hingga memahami dan dapat 

mengoperasikan system. 

 

II. Meningkatkan partisipasi pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat 

dilakukan dengan strategi: 

1) Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat terkait tentang pentingnya 

perizinan bagi dunia usaha dengan arah kebijakan: 

 Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat secara jelas melalui media yang efektif; 

 Melakukan penataan sistem informasi sehingga memudahkan sosialisasi; 

 Memaksimalkan fungsi mobil keliling sebagai unit sosialisasi pelayanan. 

2) Memberikan kepastian dalam proses dengan transparansi pembiayaan perizinan dan 

pelaksanaan proses yang berdasarkan SOP dengan arah kebijakan : 

 Pelaksanaan SOP pelayanan secara konsisten; 

 Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan; 

 Peningkatan kemampuan sistem dan jaringan layanan perizinan dan non perizinan; 

 Memerikan kenyamanan dalam berurusan dengan petugas pelayanan yang ada di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

3) Memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dengan tetap berdasarkan pada 

peraturan yang berlaku dengan arah kebijakan: 

 Menyederhanakan persyaratan perizinan; 

 Memperpendek jalur rentang birokrasi pelayanan; 

 Memberikan pelayanan yang ramah serta bersahabat kepada masyarakat; 

 Memberikan informasi yang jelas dan komunikatif; 
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 Mampu memenuhi kepuasan pelanggan. 

 

III. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan 

dan non perizinan dengan strategi: 

1) Melakukan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap jalannya pelayanan perizinan dan 

non perizinan dengan arah kebijakan: 

 Pelaksanaan Layana Pengaduan dengan berbagai media; 

 Pelaksanaan proses terhadap pengaduan masyrakat sesuai dengan SOP Layanan 

Pengaduan; 

 Pelaksanaan tanggapan yang responsif dan solutif dengan tetap berdasarkan aturan 

yang berlaku. 

2) Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

petugas pelayanan dengan arah kebijakan: 

 Pelaksanaan pengukuran data terhadap tingkat kepuasan masyarakat; 

 Pelaksanaan perbaikan terhadap sistem pelayanan berdasarkan masukan dari survey 

indeks kepuasan masyarakat; 

 Pelaksanaan survey secara berkelanjutan. 

3) Melaksanakan sistem informasi pelayanan yang komperhensif terhadap jenis pelayanan 

yang diberikan dengan arah kebijakan: 

 Pelaksaanaan SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan) berbasis jaringan internet; 

 Peningkatan peran aktif masyarakat dalam membangun sistem pelayanan dari saran dan 

masukan. 

 

IV. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, 

cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti dengan strategi: 

1) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan dan kepribadian bagi petugas pelayanan 

dengan arah kebijakan: 

 Pelatihan peningkatan kemampuan sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan; 

 Pelaksanaan pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai pelayanan prima; 

 Penempatan petugas pelayanan yang memiliki kemampuan dan daya kerja yang handal; 

 Melaksanakan mekanisme pelayanan sesuai dengan SOP dengan komitmen yang tinggi. 

2) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan setiap petugas. 
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 Pelaksaan survey untuk menentukan petugas dengan pelayanan terbaik; 

 Pelaksanaan penetapan petugas pelayanan terbaik sebagai motivasi bagi petugas 

lainnya; 

 Memberikan teguran terhadap petugas dengan rating pelayanan yang rendah. 

 

V. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan 

prima dengan strategi: 

1) Pelaksanaan kajian terhadap proses layanan yang telah dilaksanakan untuk melihat 

kelemahan yang ada serta peluang yang terdapat dalam proses pelayanan dengan arah 

kebijakan: 

 Pelaksanaan perbaikan terhadap sistem pelayanan mengacu pada perkembangan yang 

ada; 

 Penataan proses pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

 Mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan selalu berpegang pada prinsip pelayanan 

prima. 

2) Pelaksanaan pelayanan prima dengan arah kebijakan: 

 Pelaksanaan pelayanan yang bermuara pada pembelaan pelanggan; 

 Penyederhanaan peraturan pelayanan; 

 Melakukan inovasi dalam pelayanan dengan tujuan kepuasan pelanggan. 

 

VI. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi perizinan dengan strategi: 

1) Melaksanakan pendataan terhadap perizinan yang telah diterbitkan dengan arah kebijakan: 

 Pendataan dilakukan terhadap izin yang telah diterbitkan sebagai database perizinan; 

 Data perizinan diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi usaha dan jenis serta besaran 

usaha tersebut; 

 Melaksanakan sosialisasi bagi usaha yang telah merubah jenis usaha nya agar dapat 

merubah perizinannya. 

2) Pelaksanaan monitoring terhadap jalannya usaha yang ada dan usaha yang telah memiliki 

perizinan dengan arah kebijakan: 

 Pelaksanaan pengawasan perizinan yang dimiliki apakah sesuai dengan perizinan yang 

telah diterbitkan; 
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 Melaksanakan monitoring terhadap usaha yang telah berjalan akan tetapi belum memiliki 

perizinan; 

 Pelaksanaan monitoring terhadap dampak perizinan terhadap dunia usaha sebagai 

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan. 

3) Pelaksanaan evaluasi terhadap proses perizinan dan penerbitan perizinan. 

 Evaluasi terhadap jalannya proses perizinan untuk pengembangan lebih lanjut sesuai 

dengan tuntutan perkembangan dan kehendak masyarakat; 

 Evaluasi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan untuk 

melihat kesesuaian antara dokumen dan usaha yang dijalankan; 

 Pelaksanaan evaluasi untuk melihat kelemahan serta peluang ke depan. 

 

Kebijakan umum dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 

sebuah kebijakan yang terpadu dan mendukung kebijakan daerah dalam mencapai visi dan misi 

yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi dan arah kebijakan yang 

saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang 

ditetapkan. Keberhasilan capaian suatu program mendukung atau memicu keberhasilan program 

lainnya. 

Dalam melaksanakan strategi sebagai pola pelaksanaan misi, maka diperlukan kebijakan 

sebagai landasan pelaksanaan secara teknis dan merupakan syarat untuk berjalannya sebuah misi. 

Adapun kebijakan  

 

yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Rokan Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sejalan dengan Visi dan Misi 

Kabupaten Rokan Hulu dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan 

 Meningkatkan kemampuan serta kesiapan aparatur petugas pelayanan dengan  sistem 

pelayanan yang berbasis pada jaringan internet diharapkan dapat memberikan kesiapan 

secara keseluruhan penerapan sistem pelayanan secara online; 

 Mempersiapkan peraturan yang melandasi pelaksanaan sistem pelayanan secara online 

untuk menjamin legalitas dan memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya payung hukum 

dimaksud, maka jalannya sistem pelayanan tersebut dapat berjalan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 
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 Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sistem pelayanan secara 

online dan didukung oleh sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga 

pelaksanaan sistem pelayanan benar-benar dapat dilaksanakan karena didukung oleh 

sumber daya manusia, kebijakan dan dukungan komitmen berupa ketersediaan 

perlengkapan pendukung. 

 

2. Meningkatkan partisipasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat 

 Mempersiapkan komponen pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan maupun 

nonperizinan dengan melibatkan SKPD teknis sebagai tim teknis yang membahas 

pertimbangan secara teknis dan melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah 

perizinan; 

 Mengoptimalkan fungsi perizinan bagi masyarakat sebagai legalitas usaha dan sebagai 

jalan untuk memperoleh nilai tambahan lainnya dalam melakukan usaha seperti menjalin 

kerja sama dan memperoleh bantuan pinjaman dari perbankan; 

 Memberikan pelayanan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan 

dan non perizinan 

 Melaksanakan pelayanan pengaduan bagi masyarakat melalui pelayanan pengaduan 

langsung maupun tidak langsung (menggunakan media surat, layanan SMS gateway, 

website dan facebook) yang memiliki SOP dan menerapkan layanan cepat tanggap 

terhadap keluhan masyarakat; 

 Memberi tempat pada peran serta masyarakat dalam membentuk dan menata sistem dan 

proses pelayanan yang ada melalui kotak saran dan media informasi lainnya sehingga 

sistem dan proses yang ada selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

 Meningkatkan jumlah usaha yang memiliki perizinan sebagai aspek tertib administrasi dan 

tertib hukum bagi pelaku usaha untuk menggambarkab kondisi nyata dari jalannya usaha 

dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu.  
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4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, 

cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti. 

 Memberikan pelatihan bagi petugas pelayanan berupa pelatihan peningkatan kemampuan 

serta pelatihan kepribadian yang dijadikan dasar bagi norma pelayanan yang diberikan. 

Dengan adanya pelatihan dimaksud, maka diharapkan kenyamanan pelayanan bagi 

masyarakat dapat meningkat dan mendukung penciptaan iklim pelayanan yang professional; 

 Membekali petugas pelayanan dengan pengetahuan perundang-undangan serta aturan 

yang berlaku terkait dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dilaksanakan; 

 Menerapkan pelayanan yang prima dengan mendasarkan pada Motto JELITA (Jujur dan 

Jelas, Efektif dan Efisien, Legal, Ikhlas melayani, Transparan dan Akuntabel) sehingga 

menciptakan kenyaman pengurusan bagi masyarakat. 

  

5. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan 

prima 

 Memberikan Reward and Punishment (penghargaan dan hukuman) bagi petugas 

berdasarkan kinerja petugas pelayanan tersebut sebagai rangsangan untuk selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; 

 Mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan pelayanan publik sehingga 

kemampuan dan pengetahuan dari petugas pelayanan selalu dalam keadaan baru dan up to 

date; 

 Melaksanakan penetapan pegawai terbaik yang dinilai dari masukan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan petugas kepada pelanggan yang mengurus perizinan dan 

nonperizinan. 

 

6. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi perizinan. 

 Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat terkait dengan proses pelayanan yang 

telah diberikan secara berkala dan teratur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap tata cara pelayanan, alur pelayanan, proses pelayanan serta sistem pelayanan 

yang telah dilaksanakan. Hasil dari IKM tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

tingkat kualitas layanan yang diberikan dan merupakan media yang efektif untuk menjaring 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat; 
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 Melakukan monitoring terhadap usaha yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan 

kesesuaiannya dengan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk sehingga apabila 

sebuah usaha mengalami perubahan dapat dilihat dan disesuaikan dengan dokumen 

perizinannya untuk memenuhi tertib administrasi; 

 Melaksanakan evaluasi secara berkala dan teratur terkait dengan pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan untuk pengembangan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. 

 

D.  PROGRAM DAN KEGIATAN 

 Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, yang merupakan rumusan 

yang akan dioperasionalkan dalam program dan kegiatan, dalam rencana strategis Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 

ditetapkan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan faktor pendukung bagi 

pelaksanaan kegiatan serta mendukung pencapaian visi dan misi, sehingga program dan kegiatan 

tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis. Program yang ditetapkan 

dalam rencana strategis ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut: 

A. Program Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

a.   Program pelayanan administrasi perkantoran 

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran. 

Terkait dengan program ini adalah mencakup dengan ketersediaannya sarana dan 

kelengkapan pendukung yang mendukung terciptanya tata kelola administrasi perkantoran 

yang baik. Dengan adanya kelengkapan administrasi perkantoran tersebut dapat menunjang 

terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima. 

1) Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

 Penyediaan jasa surat-menyurat, 

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 

 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasioanal, 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

 Penyediaan alat tulis kantor; 

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 
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 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

 Penyediaan bahan logistik kantor; 

 Penyediaan Makanan dan Minuman; 

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 

 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah; 

 Penyediaan jasa tenaga teknis kantor. 

 Penyediaan jasa Keamanan kantor. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan 

meliputi: 

1) Pembangunan gedung kantor; 

2) Pengadaan mobil jabatan; 

3) Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

5) Pengadaan peralatan gedung kantor; 

6) Pengadaan mebeleur; 

7) Pengadaan peralatan kerja; 

8) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; 

9) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; 

10) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional; 

11) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; 

12) Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur. 

3) Program peningkatan disiplin aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan 

tugas yang profesional, dengan kegiatan meliputi: 

1) Pengadaan mesin/kartu absensi; 

2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 

3) Pengadaan pakaian kerja lapangan; 

4) Pengadaan pakaian korpri; 

5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
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Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan 

meliputi: 

1) Pendidikan dan pelatihan formal; 

2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

pembangunan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan 

keuangan, data serta bahan evaluasi pembangunan daerah yang akurat untuk 

menunjang pembangunan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan, dengan kegiatan 

meliputi: 

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD; 

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran; 

3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 

6) Program peningkatan kapasitas kelengkapan perencanaan pembangunan daerah. 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas aparatur perencana yang 

mampu merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi 

permasalahan daerah secara terintegrasi, dengan kegiatan meliputi: 

1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana. 

7) Indikator kinerja 

Adapun untuk Indikator kinerja dari program ini dapat dilihat dari masing-masing 

kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 

 Tersedianya materai; 

 Tersedianya penyediaan jasa telepon, air dan internet yang baik; 

 Tersedianya KIR dan STNK; 

 Tersedianya penyediaan jasa dan alat kebersihan; 

 Tersedianya alat tulis kantor; 

 Tersedianya barang cetak dan penggandaan; 

 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 

 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor; 

 Menghitung pengetahuan dan wawasan aparatur; 

 Tersedianya bahan logistik kantor; 
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 Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman 

 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 

 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; 

 Tersedianya gaji pegawai honorer; 

 Tersedianya gaji Petugas keamanan kantor. 

8) Kelompok Sasaran 

 Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah kegiatan administrasi perkantoran 

yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Rokan Hulu, serta ketersediaan kelengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam 

melakasanakan kegiatan administrasi perkantoran.juga sebaga sarana dan prasarana 

penunjang untuk pelaksanaan kegiatan yang ada pada kantor Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan perlatan 

perkantoran serta pelaksanaan pemeliharaan terhadap aset kendaraan bermotor yang 

terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  

Kabupaten Rokan Hulu serta untuk melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan terhadap 

gedung kantor yang ada saat ini agar selalu dalam kondisi yang baik yang dapat 

mendukung peningkatan kenyamanan bagi masyarakat yang berurusan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

1) Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, 

 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, 

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, 

 Pembangunan Gedung Kantor 

2) Indikator kinerja 

Adapun indikator kinerja dari program ini dapat dilihat dari masing-masing kegiatan 

sebagai berikut : 

 Terlaksananya pembangunan ruangan menyusui dan permainan anak   

 Terlaksananya pembangunan jembatan difabelitas  

 Terlaksananya pembuatan lanscape halaman kantor 
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 Ketersediaan mebeleur. 

 Terpeliharanya mobil jabatan. 

 Terpeliharanya sarana transportasi untuk operasional. 

 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. 

3) Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dari program ini adalah peralatan dan aset kendaraan bermotor roda 

dua dan roda empat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) serta kondisi gedung dan kantor yang ada saat ini. 

 

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur yang ada sesuai 

dengan kebutuhan perkembangan yang ada. Kebutuhan akan kemampuan dituntut sebagai 

nilai tambah bagi proses pelayanan yang dilaksanakan. Tingkat kepuasan masyarakat dapat 

meningkat dengan adanya nilai lebih berupa kemampuan melayani yang di atas harapan 

masyarakat. 

1) Kegiatan yang dilaksanakan. 

 Pendidikan dan pelatihan formal. 

2) Indikator kinerja 

Adapun indikator kinerja dari program ini adalah telaksananya kursus bahasa asing bagi 

aparatur dan meningkatnya kemampuan petugas dalam penguasaan bahasa asing 

dalam mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Rokan Hulu. 

3) Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dari program ini adalah kegiatan kursus bahasa asing dan aparatur 

yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

sehingga mendukung meningkatnya investasi di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

B. Program Urusan Wajib 

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah  

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolan penerimaan daerah yang 

berasal dari retibusi perizinan, mengembangkan peluang-peluang lain yang sesuai dengan 

peraturan yang ada yang memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 
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meningkatkan jumlah periznnan yang didelegasikan serta pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi. 

1) Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

 Monitoring dan evaluasi 

 Pendelegasian perizinan 

2) Indikator Kinerja 

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan daerah yang 

berasal dari retribusi perizinan yang ada serta terdapatnya sumber lain bagi Pendapatan 

Asli Daerah bagi Kabupaten Rokan Hulu juga meningkatnya jumlah perizinan dan non 

perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP). 

3) Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam  program ini adalah retribiusi 

perizinan dan jenis perizinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu saat ini yang belum 

didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) 

 

b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi informasi 

yang telah dijalankan saat ini dan penerapan teknologi informasi sebagai media komunikasi 

antara Pemerintah dengan Masyarakat. Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

pemanfaatan teknologi dan informasi dalam sistem pelayanan perizinan dan non perizinan. 

1) Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

 Sosialisasi pelayanan terpadu, 

 Pendampingan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), 

 Pendataan dan penertiban perizinan, 

 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik (SIMPEL), 

 Sistem Jaringan LAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). 

2) Indikator Kinerja 

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan perizinandan nonperizinan 

yang diselenggarakan, terpenuhinya pelaksanaan pelayanan PATEN di masyarakat, 
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terlaksananya penertiban dan pendataan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, 

terlaksananya Program SIMPEL dan Jaringan LAN yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 

3) Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  dan 

pelayanan PATEN yang dilaksanakan di Kecamatan. 

 

c. Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. 

Program ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalah yang dihadapi masyarakat terkait 

dengan pelayanan yang diselenggarakan, mutu penyelenggaraan pelayanan dan 

meningkatkan kemampuan penanganan layanan keluhan masyarakat. 

1) Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, 

 Survey indeks kepuasan masyarakat, 

 Sertifikasi ISO. 

2) Indikator kinerja 

Terbentuknya tim khusus yang menangani pengaduan masyarakat yang terdiri dari 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  dan SKPD 

teknis, terlaksananya survey IKM dan diperolehnya sertifikasi ISO. 

3) Kelompok sasaran 

Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah petugas pelaksana layanan 

pengaduan masyarakat, survey IKM dan pelaksaaan pelayanan yang bersertifikasi ISO. 

 

d. Program Pendidikan Kedinasan. 

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas 

pelayanan dari segi individu maupun bagian dari tim pelayanan yang ada serta 

meningkatkan kemampuan tentang pengetahuan peraturan yang melandasi pelayanan. 

1) Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

 Pendidikan dan pelatihan teknis, 

 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur; 

 Studi orientasi. 
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2) Indikator kinerja 

Dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan teknis, meningkatnya keterampilan dan 

profesionalisme aparatur dan diperolehnya informasi dan pengetahuan dari hasil studi 

orientasi. 

3) Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dalam program ini adalah aparatur penyelenggaraan pelayanan dan 

seluruh pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten Rokan Hulu. 

 

e. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan promosi terhadap iklim investasi yang ada di 

Kabupaten Rokan Hulu melalui media promosi yang efektif. Media tersebut dapat berupa 

leaflet, papan pengumuman, maupun dengan mengikuti kegiatan pameran investasi. 

Dengan adanya promosi terhadap potensi daerah tersebut, diharapkan dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rokan Hulu. Program ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang investasi di 

Kabupaten Rokan Hulu dan memperoleh data yang valid untuk mendukung penciptaan iklim 

investasi yang kondusif di Kabupaten Rokan Hulu serta untuk melaksanakan promosi 

daerah dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

 

1) Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

 Pelaksanaan pendataan jumlah investasi, 

 Pelaksanaan pendataan potensi daerah, 

 Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PMDN dan PMDA, 

 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi 

pemerintah dan dunia usaha, 

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 

 Penyelenggaraan pameran investasi, 

2) Indikator kinerja 

Indikator kinerja program ini adalah terdatanya jumlah investasi yang ada di Kabupaten 

Rokan Hulu, jumlah dan jenis potensi daerah serta terlaksananya promosi daerah yang 

efektif dan efisien dan terjalinnya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait serta 
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terlaksananya pelayanan dengan menggunakan OSS (Online Single Submission) dan 

Sicantik Cloud. 

3) Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran dalam program ini adalah usaha yang diinvestasikan di Kabupaten 

Rokan Hulu, data jumlah dan jenis potensi daerah yang ada, pelayanan perizinan dan 

non perizinan yang diselenggrakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu dan sistem yang akan dijalankan dalam 

memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang investasi. 

 

f. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai investasi yang ada di Kabupaten Rokan 

Hulu, menciptakan iklim investasi yang mendukung peningkatan investasi serta 

penyelenggaraan pelayanan investasi. 

1) Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah:  

 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, 

 Pengembangan sistem informasi permodalan. 

2) Indikator Kinerja 

Indikator kinerja terhadap program ini adalah tercapainya pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu 

yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. 

3) Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dari program ini adalah aparatur petugas pelayanan perizinan dan 

non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP)  Kabupaten Rokan Hulu dan sistem yang akan dijalankan. 

 

E. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melaksanakan program 

dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan 
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wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja 

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yang telah ditandatangani pada bulan januari 2019 adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 6 

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 Meningkatnya Nilai 
Investasi 

1. Jumlah Realisasi Investasi 
PMA/PMDN 

2. Jumlah pameran investasi 
yang dilaksanakan 

3. Jumlah Izin Penanaman 
Modal yang diterbitkan 

Rp.838.186.640.589,- 

 

4 Event 

 

16 Izin 

Rp.968.448.700.000,- 

 

1 Event 

 

0 

 

2 Penguatan Sistem 
Inovasi Daerah 
(SIDa) 

 

1. Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

2. Jumlah Izin yang 
diterbitkan sesuai ketentuan 
SOP 

3. Jumlah Izin yang 
diterbitkan 

83,48 Persen 

 

98,50 Persen 

 
 

1975 Izin 

77,67 Persen 

 

98,00 Persen 

 
 

4051 Izin 

3 Meningkatnya 
kompetensi apratur 

1.  Jumlah pegawai yang 
telah Mengikuti pelatihan, 
kursus dan diklat (PTSP/ 
PTSP PM) 

34 Orang 25 Orang 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun 

tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhirnya adalah terciptanya 

pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah akan dapat 

menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Pengukuran 

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja 

yang diharapkan dimana pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup 

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. 

 

A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang dipengaruhi oleh 

pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator 

sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten Rokan Hulu. 

Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang 

diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.  

Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, maka dalam menetapkan 

indikator kinerja nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

tidaklah terlepas dari apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2016-2021. Indikator tersebut di buat sebagai penanda pencapaian sebuah rencana. Apabila 

indikator yang telah ditetapkan tersebut dapat dipenuhi maka pencapaian terhadap kinerja dengan 

sendirinya dapat tercapai. 

 

 

 



 

  

 

 

54 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Capaian sasaran ini diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % 
Capaian 

1. Jumlah Realisasi Investasi 
PMA/PMDN 

Rp Rp.838.186.640.589,- Rp.968.448.700.000,- 

 

113,27 

2. Jumlah pameran investasi 
yang dilaksanakan 

Event 4  1 25 

3. Jumlah Izin Penanaman 
Modal yang diterbitkan 

Izin 16 0 0 

4. Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

% 83,48 

 

77,67 93,04 

5. Jumlah Izin yang 
diterbitkan sesuai 
ketentuan SOP 

% 98,50 98,00 99,49 

6. Jumlah Izin yang 
diterbitkan 

Izin 1975 4051 205,11 

7. Jumlah pegawai yang telah 
Mengikmengikuti pelatihan, kursus 
dan dikdiklat (PTSP-PM dan Diklat) 
lainnya 

Orang 34 25 64,10 

 

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN 

2. Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan 

3. Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan 

4. Nilai Indeks kepuasan masyarakat 

5. Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai ketentuan SOP 

6. Jumlah Izin yang diterbitkan 

7. Jumlah pegawai yang telah Mengikuti pelatihan, kursus dan diklat (PTSP-PM dan Diklat 

lainnya). 

 

1. Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN 

Pengukuran Jumlah realisasi Investasi PMA/PMDN adalah dari realisasi Penyampaian LKPM 

(Laporan Kegiatan Penanaman Modal) PMA/PMDN pada Tahun 2019. Jumlah perusahaan yang 
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menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada Tahun 2019 sebanyak 133 

(Seratus tiga puluh tiga) perusahaan, dengan total realisasi investasi Rp. 968.448.700.000,-. 

Dimana Target Realisasi Investasi PMA/PMDN pada Tahun 2019 adalah Rp. 838.186.640.589,- 

Pada Tahun 2019 realisasi 115,54 persen. 

 

2. Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal, kedua kantor 

resmi disatukan pada tahun 2012 dengan nama Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Penanaman Modal (BPTPPM). Pada tahun 2017 berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. 

Sejak Tahun 2012 sampai saat ini ada beberapa event yang telah diikuti oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpoadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya 

adalah : 

1. Pameran Riau Expo di Pekanbaru 

2. Pamaren MTQ Tingkat Propinsi Riau di Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau 

3. Dumai Expo di Dumai 

4. Pameran APKASI International Trade and Invesment Summit (AITIS) di Jakarta 

5. Pameran Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) DI Pekanbaru 

Pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Rokan Hulu adalah Pameran MTQ Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang 

dilaksanakan pada pelaksanaan pameran MTQ Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan Pameran 

Rohul Expo bersampena dengan ulang tahun Kabupaten Rokan Hulu. 

Pada Tahun 2019 pameran yang diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu hanya 1 event yaitu pameran MTQ Propinsi Riau yang 

dilaksanakan di Bangkinang Kabupaten Kampar. 

 

3. Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan 

Di lihat dari tabel indikator jumlah izin Penanaman Modal dimana target pada tahun 2019 

sebanyak 16 izin dan realisasinya 0 sebab jumlah izin Penanaman Modal yang diterbitkan tidak bisa 

di ukur karena pelayanan perizinan pada saat ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Memakai OSS (Online Single 
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Submission). Sejak berlakunya OSS pada bulan juni tahun 2018 maka secara otomatis perizinan 

penanaman modal melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik) otomatis di hapuskan oleh BKPM RI. Pada tahun sebelumnya izin penanaman modal 

melalui SPIPISE adalah :  

1.  Izin prinsip penanaman modal. 

2.  Izin prinsip perluasan. 

3.  Izin prinsip perubahan. 

4.  Izin usaha penanaman modal. 

5.  Izin usaha perluasan penanaman modal. 

6. Izin usaha perubahan penanaman modal. 

7.  Izin usaha penggabungan penanaman modal. 

 

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% 

penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable 

yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 (sembilan) variabel sesuai dengan acuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Realisasi IKM Tahun 2019 sebesar 77,034 didapat dari 

perhitungan rata-rata sembilan indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera 

pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 

NO Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata  

1 Persyaratan 3,050 

2 Sistem,Mekanisme dan Prosedur 3,180 

3 Waktu Penyelesaian 2,907 

4 Biaya/Tarif 3,173 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,007 

6 Kompetensi Pelaksana 3,193 

7 Perilaku Pelaksana 3,140 

8 Sarana dan Prasarana 3,000 
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9 Penanganan Pengaduan,Sarana dan Masukan 3,107 

Jumlah NRR IKM Tertimbang 3,081 

IKM TAHUN 2019 77,034 

 

Dari tabel 3.1.terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu adalah “Baik”. 

Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal Kopetensi Pelaksana karna pelaksana/petugas 

memiliki pengetahuan, keahlian , keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. 

Kepuasan masyarakat urutan selanjutnya adalah Sistem, Mekanisme dan Prosedur, karna tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan yang 

dilakukan pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Rokan Hulu sesuai dengan prosedur.  

 

5. Persentase Izin yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP) 

Persentase rata-rata kecepatan layanan waktu izin sesuai waktu dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah izin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis izin keseluruhan. 

Persentase layanan izin sesuai waktu =   Jumlah izin sesuai waktu x 100 % 

                                                                   Seluruh izin yang terbit 

Acuan waktu yang digunakan berdasarkan pada Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 

Kpts.503/BPTP2M/173/ 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Rokan Hulu. 

Pada tahun 2019, realisasi layanan izin sesuai waktu sebesar 93,58 %. Pencapaian yang tidak 100 

persen disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 

1. Pimpinan yang tidak berada di tempat (Dinas Luar) pada waktu penanda tanganan izin 

2. Lambatnya survei/ kunjungan kepada objek izin yang dilakukan oleh tim teknis (Unsur Dinas 

Teknis lainnya), karena keterbatasan personil dari instansi teknis 

Realisasi kinerja sebesar 93,58% tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



 

  

 

 

58 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tabel 3.3  

Presentase Ketepatan Waktu layanan Izin Tahun 2019 

a.  Jenis Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Persetujuan Komitmen 

atau Tanpa Komitmen : 

NO JENIS IZIN JUMLAH IZIN 

TERBIT TAHUN 

2019 

JUMLAH IZIN 

TERBIT TEPAT 

WAKTU 

LAYANAN IZIN 

TEPAT WAKTU 

(%) 

1 IZIN USAHA PERKEBUNAN 1 1 100 

2 IZIN USAHA OBAT HEWAN - - - 

3 IZIN USAHA TANAMAN PANGAN  - - - 

4 IZIN USAHA HORTIKULTURA - - - 

5 IZIN USAHA PETERNAKAN - - - 

6 PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN - - - 

7 PENDAFTARAN USAHA TANAMAN 

PANGAN 

- - - 

8 PENDAFTARAN USAHA 

HORTIKULTURA 

- - - 

9 PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN  - - - 

10 IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 

BENIH TANAMAN 

- - - 

11 IZIN LINGKUNGAN 25 20 80,00 

12 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 

LINGKUNGAN (SPPL) 

7 6 85,71 

13 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN ( LIMBAH 

B3) UNTUK PENGHASIL  

8 7 87,50 

14 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 15 12 80,00 

15 REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH 

B3 UNTUK PENGANGKUTAN LIMBAH B3 

- - - 

16 IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) 65 58 89,23 

17 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 608 500 82,24 

18 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) - - - 

19 SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) - - - 

20 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN 

INDUSTRI RUMAH TANGGA  

- - - 
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21 SERTIFIKAT HIGYENE SANITASI 

PANGAN  

- - - 

22 IZIN TOKO ALAT KESEHATAN - - - 

23 IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT - - - 

24 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT 8 6 75,00 

25 IZIN OPERASIONAL KLINIK - - - 

26 IZIN APOTEK 15 12 80,00 

27 IZIN TOKO OBAT 6 5 83,33 

28 IZIN USAHA KECIL MIKRO OBAT 

TRADISIONAL (UMOT) 

- - - 

29 IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 

(PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT 

1 1 100,00 

30 IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 48 35 72,92 

31 IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 1 1 100,00 

32 
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) 

1 1 100,00 

33 IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 1 1 100,00 

34 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 

(SIUP) 

868 840 99,77 

35 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1467 1450 98,84 

36 SURAT TANDA PENDAFTARAN 

WARALABA (STPW) 

3 3 100,00 

37 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 1 1 100,00 

38 IZIN PENYENGGARAAN ANGKUTAN 

ORANG 

- - - 

39 IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN 

DANAU 

- - - 

40 PERSETUJUAN HASIL ANALISA 

DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) 

- - - 

41 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA 

(TDUP) 

3 3 100,00 

42 IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU 

SATUAN PENDIDIKAN  

4 3 75,00 

43 IZIN PENYELENGARAAN SATUAN 

PENDIDIKAN NON FORMAL  

1 1 100,00 

44 IZIN LEMBAGA PELANTIKAN KERJA 

(LPK) 

- - - 
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45 IZIN KANTOR CABANG  - - - 

46 IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN  - - - 

47 IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN 

TENAGA KERJA SWASTA  

- - - 

48 SURAT IZIN USAHA LEMBAGA 

PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA 

- - - 

49 IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN 

PENYEDIA JASA PEKERJA / BURUH 

- - - 

50 IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) 130 115 88,46 

51 IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM 

(KSP/UNIT SIMPAN PINJAM (USP)  

2 2 100,00 

52 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG 

KOPERASI SIMPAN PINJAM  

- - - 

53 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG 

PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM  

- - - 

54 IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS 

KOPERASI SIMPAN PINJAM 

 

- - - 

55 IZIN LOKASI 12 10 83,33 

JUMLAH 3307 3094 93,73 

 

b. Perizinan Melalui Aplikasi Sicantik Cloud  

NO JENIS IZIN JUMLAH IZIN 

TERBIT TAHUN 

2019 

JUMLAH IZIN 

TERBIT TEPAT 

WAKTU 

LAYANAN IZIN 

TEPAT WAKTU 

(%) 

1 SURAT IZIN PRAKTEK FSIOTERAPHY 

(SIPF) 

3 3 100,00 

2 SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER 

(SIPA) 

11 9 81,82 

3 SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIPD) 132 128 96,97 

4 SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS 

KEFARMASIAN (SIPTTK) 

44 41 93,18 

5 SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB) 109 100 91,74 

6 SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP) 158 150 94,94 

7 IZIN OPTIKAL - - - 

8 IZIN PENYEHAT TRADISIONAL DAN 

EMPIRIS 

1 1 100,00 
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9 SURAT IZIN TUKANG GIGI - - - 

10 SURAT IZIN PERAWAT GIGI 7 6 85,71 

11 SURAT IZIN RO ( REFRAKSIONIS 

OPTISIEN) 

1 1 100,00 

12 IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK 

DARAH RUMAH SAKIT DAN JEJARING 

PELAYANAN TRANSFUSI DARAH  

- - - 

13 SURAT IZIN PRAKTEK AHLI 

TEKHNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 

11 9 81,82 

14 SURAT IZIN RADIOGRAFER - - - 

15 SURAT IZIN OPERASIONAL 

PUSKESMAS 

16 14 87,50 

16 SURAT IZIN PEREKAM MEDIK - - - 

17 SURAT IZIN TENAGA GIZI - - - 

18 SURAT IZIN SANITARIAN - - - 

19 SURAT IZIN TEKNISI GIGI - - - 

20 SURAT IZIN TEKNISI ELEKTROMEDIS -- - - 

21 SURAT IZIN OTORIK PROSTETIK - - - 

22 SURAT IZIN PSIKOLOG KLINIS - - - 

23 SURAT IZIN TERAPI WICARA - - - 

24 SURAT IZIN ASISTEN PRANATA 

ANESTESI 

- - - 

25 SURAT TERDAFTAR PENGOBAT 

TRADISIONAL (STPT) 

- - - 

26 SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL 

(SIPT) 

- - - 

27 IZIN REKLAME 41 35 85,73 

28 IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN 

TANAH 

- - - 

29 SURAT IZIN PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN DIALISIS PADA FASILITAS 

PELAYANAN KESEHATAN 

- - - 

30 SURAT IZIN PENYELNGGARAAN 

PELAYANAN RADIOLOGI  

- - - 

31 REKOMENDASI DEPOT AIR MINUM ISI 

ULANG 

- - - 

32 PEMENUHAN KOMITMEN - -  
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33 REKOMENDASI WILAYAH IZIN USAHA 

PERTAMBANGAN (WIUP) 

- -  

34 REKOMENDASI RISET 210 200 95,24 

JUMLAH 744 687 93,68 

 

6. Jumlah Izin yang diterbitkan 

Sesuai dengan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik dengan Memakai OSS (Online Single Submission). maka Dinas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 menerbitkan izin melalui :  

1. Online Single Submission (OSS) sebanyak 3307 izin 

2. Aplikasi SiCANTIK Cloud 744 izin 

Jadi jumlah izin yang diterbitkan pada Tahun 2019 sebanyak 4051 izin, dengan pencapaian 

realisasi tahun 2019 sebesar 205,11 persen.  

 

7. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan, kursus dan diklat (PTSP-PM dan Diklat 

lainnya). 

Target jumlah aparatur yang telah memilki sertifikat sampai pada tahun 2019 sebanyak 34 

orang, Sampai pada Tahun 2019 sebanyak 25 aparatur yang sudah memiliki sertifikat.dan 9 PNS 

yang belum memiliki sertifikat Diklat PTSP. Sampai Pada Tahun 2019 PNS yang mengikuti Diklat 

PTSP-PM Tingkat Pertama, Tingkat lanjutan, Tingkat Sektoral dan Diklat Penanaman Modal lainnya  

sebanyak 25 orang, Indikator ini tidak tercapai di karenakan pada Tahun 2019 Kegiatan 

Pendididikan Pelatihan Formal tidak di akomodir. 

 

Tabel 3.4 

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penanaman Modal sampai dengan Tahun 2019 

 NO PEJABAT 
ESELON/STAF 

JENIS DIKLAT 

PTSP-

PMTK.PERTAMA 

PTSP-

PMTK.LANJU
TAN 

PTSP-

PMTK.SEKTO
RAL 

PERENCANAAN 

DAN 
KEBIJAKAN 

PROMOSI JMLH 

1. ESELON II - - - - - 0 

2. ESELON III 4 2 - 2 - 8 

3. ESELON IV 7 4 2 2 - 15 

4. STAF 14 2 - - - 16 

JUMLAH 25 8 2 4 - 39 
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Dari 7 (tujuh)  IKU, 2 (dua) IKU mencapai dan melebihi target, 5 (lima) IKU tidak mencapai 

target. IKU yang tidak mencapai target yaitu: 

1. Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan  

     Dari 4 (empat) Event yang ditargetkan hanya 1 (satu) Event yang terlaksana hal ini di 

karenakan adanya pemangkasan anggaran. 

2. Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan  

 Jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan tidak bisa di ukur karena pelayanan perizinan 

pada saat ini sudah melalui sistem OSS (Online Single Submission). sejak berlakunya sistem OSS 

pada bulan juni tahun 2018 maka perizinan penanaman modal melalui SPIPISE secara otomatiskan 

di hapuskan oleh BKPM RI.  

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  

 IKM ini sampelnya di ambil dari pengurusan riset. Dimana waktu penyelesaian pembuatan 

riset ini sering mengalami keterlambatan di karenakan pimpinan yang tidak ada ditempat. 

4. Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai SOP 

 Jumlah izin ini tidak mencapai target seratus persen karena izin yang memakai rekom dinas 

teknis atau pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam SOP. 

5. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan, Kursus Diklat (PTSP PM dan Diklat) 

 Indikator ini tidak tercapai dikarenakan pada Tahun 2019 kegiatan ini tidak di akomodir di 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP.  

Tabel 3.5 
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun  

sebelumnya adalah sebagai berikut: 
 

No Indikator Kinerja Utama Hasil 2018 Hasil 2019 
% 

Capaia
n 

Tercap
ai 

/Tidak 

Hasil s.d 
2019 

 1. Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Rp.1.736.23
2.980.000,- 

Rp.968.448.
700.000,- 

55,78 X Rp.968.44
8.700.000

,- 

2. Jumlah pameran investasi yang 
dilaksanankan 

1 1 100 V 1 

3. Jumlah Izin Penanaman Modal yang 
diterbitkan 

19 Izin 0 0 X 0 

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 84,04 % 77,67 % 92,42 V 77,67 % 

5. Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai 
ketentuan SOP 

98,90 % 98,00 % 99,09 V 98,00 % 

6. Jumlah Izin yang diterbitkan 2.634 Izin 4051 Izin 153,80 V 4051 Izin 

7. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelati 

han kursus dan diklat ( PTSP/ PTSP PM) 

45 25 55,56 V 25 
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Keterangan : V = mencapai target, X = tidak mencapai target,        =  tidak mencapai target tetapi 

ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu 

Berdasarkan data diatas, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan 

terhadap masyarakat telah dilaksanakan secara konsisten. 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan 

dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam 

rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2019 di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7.045.417.300,00,- dan 

dalam pelaksanaannya menyerap dana sebesar Rp.6.780.952.466,00,- atau 96.25%. 

 

Tabel. 3.6 

Realisasi Anggaran 

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU REALISASI % 

I Program pelayanan administrasi 

perkantoran 

   

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.800.000 4.800.000 100,00 

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya Air  dan listrik 

108.660.000 89.532.136 82.40 

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan Dinas / operasional 

11.100.000 10.533.929 94.90 

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 150.526.100 150.526.100 100.00 

4 Penyediaan alat tulis kantor 214.820.100 214.820.100 100.00 

5 Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

146.739.800 146.706.738 99.98 

6 Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

6.635.000 6.635.000 100,00 

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 

14.562.000 14.562.000 100,00 

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

5.625.000 5.625.000 100,00 
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9 Penyediaan bahan logistik kantor 14.679.400 11.999.626 81.74 

10 Penyediaan makanan dan minuman 21.795.600 21.795.600 100,00 

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah 

287.776.000 287.756.000 99.99 

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 47.820.000  47.760.000 99.87 

13 Penyediaan jasa tenaga teknis kantor 1.024.539.000 1.014.289.000 99,00 

14 Penyediaan jasa keamanan kantor 70.767.000 70.767.000 100,00 

II Program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 

   

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil 

Jabatan 

29.798.400 27.340.097 91.75 

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional 

143.298.500 127.585.571 89.03 

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

23.666.500 23.666.500 100.00 

4 Pembangunan Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100.00 

III Program Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama Investasi 

   

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi 232.381.900 231.947.900 99.81 

JUMLAH 2.594.990.300 2.543.648.297 98.02 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil dengan nilai 

rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 85,38 %. Adapun berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja terhadap 4(empat) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 3 indikator sama atau 

melebihi (100%) dikategorikan "sangat berhasil", 1 (Satu) indikator kurang (80 %) dikategorikan 

"berhasil.  

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas pelayanan sehingga 

visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat terwujud. 

Dalam kerangka kinerja instansi pemerintah LKjP juga berperan sebagai alat kendali, alat 

penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya goog governance. Instansi pemerintah secara 

periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian dan tujuan sasaran stratejik organisasi kepada para 

stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan 

dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau 

peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Secara total anggaran, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 

6.780.952.466.00,- atau  98.02 %, dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.045.417.300.00,- yang terdiri 

dari: 

1. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung telah direalisasi sebesar Rp.4.237.304.169.00,- atau 

95,21 % 

2. Realisasi anggaran Belanja Langsung telah direalisasi sebesar  Rp.2.543.648.297.00,- atau 

98.02 % 

Selama kurun waktu tahun 2019, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai tertuang 

didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan 

Dokumen  APBD murni dan APBD perubahan tahun 2019, terdiri dari 3 Program dan 20 Kegiatan. 
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Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang 

dihadapi, upaya yang perlu dilakukan oleh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP)  untuk meningkatkan kinerjanya yaitu : 

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan perizinan secara terpadu; 

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan 

pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu; 

3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara 

terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung 

penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang 

memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan 

yang memadai ; 

4. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan 

pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem 

informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian; 

5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini 

bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi; 

6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 

meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset  

7. Meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

8. Melengkapi saranan dan prasaran pendukung baik berupa barang maupun kelengkapan gedung  

kantor untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

9. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan terpadu antara Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan SKPD teknis, dengan menempatkan tenaga-

tenaga teknis yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan untuk mempersingkat waktu 

pelayanan; 

10. Melaksanakan MoU dengan instansi terkait dalam usaha meningkatkan kepatuhan masyarakat 

dan pelaku usaha dalam memiliki dan mengurus dokumen perizinan dan melaksanakan 

kewajibannya. 
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11. Peningkatan kegiatan promosi investasi berdasarkan data potensi yang ada serta membantu 

penguatan ekonomi kerakyatan dengan mempromosikan produk lokal. 

 

 

Pasirpengarayan,  05 Jumadil Akhir 1441 H     
                              31 Januari  2020 M 
 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN ROKAN HULU, 

 

 

 

GORNENG, S.Sos.M.Si 
NIP.19740727 200012 1 001 
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Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019
Indikator Kinerja Utama

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Capaian

1 Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Rp Rp.838.186.640.589,- Rp.968.448.700.000,- 113.27

2 Jumlah pameran investasi yang dilaksanakan Event 4 Event 1 Event 25

3 Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan Izin 16 Izin 0 0

4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 83,48 Persen 77,67 Persen 93.04

5 Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai ketentuan SOP Persen 98,50 Persen 98,00 Persen 99.49

6 Jumlah Izin yang diterbitkan Izin 1975 Izin 4051 Izin 205.11

7 Jumlah pegawai yang telah Mengikuti pelatihan,
kursus dan diklat (PTSP/ PTSP PM) Orang 34 Orang 25 Orang 64.10

GORNENG,S.Sos, M.Si
NIP.19740727 200012 1 001

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasir Pengaraian, 07 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  

Kabupaten Rokan Hulu




