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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas 

semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada 

tahun pertama dalam masa Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2018-2023. 

LKIP Tahun 2018 disusun berdasarkan Renja Tahun 2018 yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018-2023). 

LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan 

akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMPTSP. 

Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas PMPTSP, bertujuan memberikan 

informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi Dinas PMPTSP untuk senantiasa meningkatkan 

kinerjanya. 

Cakupan LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 terdiri 

atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja 

serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, 

seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun 

aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang 

perencanaan kinerja Dinas PMPTSP pada tahun 2018. Sedangkan aspek 

akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi 

terhadap indikator kinerja utama Dinas PMPTSP tahun 2018, termasuk atas 

analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. 
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Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 

2018 pada Dinas PMPTSP Provinis Jawa Barat telah membuahkan hasil 

pembangunan. Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah memenuhi 

kriteria yang sangat tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas 

sejumlah outcome yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak 

terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang 

efektif dan efisien. 

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. 

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan 

sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan 

mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. 

Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas PMPTSP Tahun 2018 ini, dapat menjadi 

masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, 

efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. 

 

 

Bandung,   Januari 2019 
Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Jawa Barat, 

 
 

 
 

Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19601217 198511 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses 

penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi 

organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan 

sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. 

LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018 ini merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan 

mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan 

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMPTSP Provinis Jawa 

Barat. 

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian 

dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana 

sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja utama (IKU) Dinas PMPTSP yang telah dicanangkan pada 

tahun 2018 telah berhasil dicapai. 

Dari dua indikator kinerja utama Dinas PMPTSP Tahun 2018, 

menunjukan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori 

sangat tinggi. Pencapaian IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator 

yang pencapaiannya ≥91% yaitu pada sasaran strategis meningkatnya 

realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat dengan indikator kinerja jumlah nilai 

investasi di Jawa Barat dimana pencapaiannya mencapai 117,2% serta 

pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan 
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indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pencapaian sebesar 

97,1 %. 

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap 

sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian 

bagi Dinas PMPTSP ke depan 

Pertama, walaupun satu IKU Dinas PMPTSP telah mencapai target yang 

sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat, 

namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat 

menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan 

lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Jawa Barat 

bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan 

diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh 

wilayah Jawa Barat.  

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan 

PMA/PMDN di Jawa Barat sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN 

untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan 

pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai 

realisasi investasi di Jawa Barat akan meningkat. 

Ketiga, perlu segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan 

yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah 

dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun 

masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung. 

Keempat, masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan 

Kabupaten/Kota dan OPD/Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan 

pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah 

Provinsi Jawa Barat, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis terkait 

pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai 

pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan 

pelayanan publik di tahun yang akan datang. 
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B A B  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah 

satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga 

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu 

mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen 

masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui 

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi.  

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian 

kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. 

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun 

anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target 

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. 

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan 

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi 
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pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat.  

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip 

akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan 

diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014, LKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan 

kepada Gubernur melalui Biro Organisasi selambat-lambatnya satu 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat 

kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. 

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan 

masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang 

tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan 

dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan 

pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan 

publik. 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMPTSP 

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan 

penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan 
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terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, mempunyai 

tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, 

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, meliputi : 

A. Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu,  meliputi pengembangan 

iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan 

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, 

data dan system informasi penanaman modal, serta pelayanan 

terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, 

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas 

pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

B. Fungsi 

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

2. penyelengaraan pengelolaan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan 

Daerah Provinsi. 

3. penyelenggaraan administrasi Dinas. 

4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan 

5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

 

1.4 Isu Strategis Dinas PMPTSP 

Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan 
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realisasi investasi di Jawa Barat yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

tahun 2018 adalah :  

a. Jaminan keamanan dan kepastian hokum 

b. Infrastruktur pendukung investasi yang kurang mendukung 

c. Ketepatan waktu perijinan 

d. Kepastian dan ketepatan biaya perijinan 

e. Peraturan/ketentuan tentang penanaman modal 

f. Fasilitasi investor 

g. Profil dan peluang investasi 

h. Pembinaan terhadap perlaku usaha 

i. Saran promosi investasi 

j. Kerja sama investasi antara pemerintah dengan pemerintah, 

pemerintah dengan swasta dengan swasta 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 

2017 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut. 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis, serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-

langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi 

kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas 

Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LKIP. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Visi dan Misi, 

Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta 
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Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang menjadi acuan pengukuran 

kinerja. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja sasaran Strategis, 

Evaluasi dan Analisis hasil pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab 

ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan 

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat. 

BAB IV PENUTUP 

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan 

keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang 

berkaitan dengan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat serta 

strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode 

berikutnya. 
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B A B  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat 

2.1.1 Visi dan Misi 

Mengacu kepada Permendagri No 86 Tahun 2017, Rencana 

Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Renstra Perangkat Daerah 

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam 

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 

Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.  

 Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat 

yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman 

modal dan perizinan. Untuk mendukung dan mewujudkan visi Jawa 

Barat dan program-program yang sedang dilaksanakan dan sebagai 

bentuk komitmen Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat maka ditetapkan 

visi Dinas PMPTSP yaitu “Unggul Mendorong Investasi dan Profesional 

Melayani Publik”. 

Visi tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat harus bekerja secara profesional dengan kinerja terbaik yang 

berdampak pada keunggulan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah 

tujuan investasi di Indonesia, keunggulan tersebut baik dalam bidang 

promosi investasi, realisasi investasi, fasilitasi penanaman modal serta 

dalam system informasi. 

Visi tersebut menunjukkan bahwa kinerja profesional Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat akan memberikan dampak jangka 

panjang yaitu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi 

terbaik di Indonesia bagi para investor. 
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 Sementara itu, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat, yaitu: 

Misi 1 : Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat 

  Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 

 

1.1.2 Tujuan 

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang 

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

adalah sebagai berikut : 

1. Misi 1 :Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat,  

Tujuan : Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di 

         Jawa Barat 

2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan  

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 

                   berdasarkan asas-asas pelayanan publik. 

 

1.1.3 Sasaran 

Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi 

Jawa Barat, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat merumuskan 

sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam 2 (dua) sasaran, 

yaitu : 

Misi Pertama, 

Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat 

Sasaran : 1. Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN 

    di Jawa Barat 

 

Misi Kedua,  

Meningkatkan  kualitas pelayanan perizinan 

Sasaran :  1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan 
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Tabel 2.1 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Kondisi 

Awal  
Target 
Akhir  

1 Meningkatnya 

realisasi 
investasi PMA 
dan PMDN di 
Jawa Barat 

Jumlah nilai 
investasi di 
Jawa Barat 

Rp. 
Trilyun 

95,85 154 

2 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perijinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

 Poin 77,06 81,00 

 

 

1.1.4 Strategi 

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara 

lebih sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan, dan program. 

Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula 

indikator sebagai tolok ukur kinerja. 

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai 

berikut : 

1. Strategi untuk mencapai misi meningkatkan realisasi investasi di 

Jawa Barat, yaitu :  

a. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal 

dengan melibatkan seluruh stakeholder 

b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat dengan 

meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan 

prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor 

(Ease of Doing Business) 

c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi 

yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran 

investasi di Kabupaten /Kota dengan mempertimbangkan 

karakter dan kondisi geografis daerah 



LKIP DPMPTSP 2018 

 

 

9 

d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif 

bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan 

pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan 

permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMDN 

2. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan  kualitas pelayanan 

perizinan, yaitu : 

a. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan 

terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat 

proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral 

b. Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan 

perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanam 

modal mengajukan perizinan secara online 

c. Meningkatan kapasitas aparatur PTSP dalam melayani 

masyarakat sebagai upaya pendorong penguatan 

kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas PMPTSP 

d. Meningkatkan sinegritas dengan Perangkat Daerah teknis 

sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas 

layanan perizinan. 

 

1.1.5 Kebijakan 

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan untuk mencapai misi meningkatkan realisasi investasi 

di Jawa Barat, yaitu : 

a. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi 

investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai 

alat perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan 

dalam meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat 

b. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan 

pusat dan daerah lainnya serta menyusun rekomendasi 

penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat 

maupun daerah yang menghambat investasi 
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c. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang 

investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di 

Jawa Barat melalui berbagai media. 

d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring, inventarisasi, 

identifikasi, dan penyelesaian permasalahan  pelaksanaan 

penanaman modal, serta memperjelas Tupoksi dari Tim 

Taskforce Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal 

2. Kebijakan untuk mencapai misi meningkatkan  kualitas pelayanan 

perizinan, yaitu : 

a. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan 

pengembangan proses perizinan secara paralel untuk 

mempercepat proses perizinan 

b. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non 

perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, 

serta integrasi sistema pelayanan perizinan 

c. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar 

kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, 

workshop, bimbingan teknis dan lokakarya didukung oleh 

Perangkat Daerah terkait; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, 

serta Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari unsur-

unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait. 

 

1.1.6 Program untuk Pencapaian Sasaran 

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah 

kebijakan yang yang telah di tetapakan dalam Renstra, maka upaya 

pencapainya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui 

perumusan program Dinas PMPTSP. Adapun program program yang 

dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 

No Sasaran 
Didukung jumlah 

Program 

1 Meningkatnya  realisasi investasi PMA dan 
PMDN di Jawa Barat 

1 program 

2 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan 9 program 

 

1.2 Penetapan Kinerja Tahun 2018 

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen 

pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan 

untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen 

ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target 

kinerja dan anggaran. 

Penyusunan Penetapan Kinerja 2018 dilakukan dengan mengacu 

kepada Renstra, Renja 2018, IKU dan APBD. Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Meningkatnya 
realisasi investasi 
PMA dan PMDN di 
Jawa Barat  

Jumlah nilai 
investasi di Jawa 
Barat 

Rp. 
Trilyun 

154 

2 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perijinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Poin 81,0 

 

 

2.2.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.53.335.869.517, 

yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan 

Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Tidak Langsung 
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dan Belanja Langsung Dinas PMPTSP pada Tahun Anggaran 2018 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.4 

Anggaran Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 

No. Uraian Anggaran % 

1 Belanja Tidak Langsung 19.627.041.517,00 36,8 

2 Belanja Langsung 33.708.828.000,00 63,2 

 Jumlah 53.335.869.517,00 100 

 

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 yang 

dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung 

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.5 

Alokasi per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2018 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran 

1 Meningkatnya 
realisasi investasi 
PMA dan PMDN di 
Jawa Barat 

Jumlah nilai 
investasi di 
Jawa Barat 

4.611.580.000 13,7 

2 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perijinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

29.097.248.000 86,3 

 Total Belanja Langsung 33.708.828.000 100 % 

 

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan 

sebesar Rp. 29.097.248.000 dengan prosentase terbesar anggaran 

untuk mendukung sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan 

perijinan dengan besaran 86,3 % sementara untuk sasaran 

Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat 

sebesar Rp. 4.611.580.000 atau 17,9% dari total anggaran belanja 

langsung, sementara anggaran belanja lainnya dialokasikan untuk 



LKIP DPMPTSP 2018 

 

 

13 

program dan kegiatan pada sasaran lain diluar perjanjian kinerja 

tahun 2018. 
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B A B  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama 

adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju 

perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari 

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang 

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis 

kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana 

program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai 

untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil 

maupun dampak. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana 

salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana 

sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya 

dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya 

oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban 

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. 

Sebagai bagian dari komitmen DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk 

membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah 

bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang 

transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.  

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal 

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). 
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Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, 

menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 
Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja 

Kode 

1 91 ≤ Sangat Tinggi  

2 76 ≤ 90 Tinggi  

3 66 ≤ 75 Sedang  

4 51 ≤ 65 Rendah  

5 ≤ 50 Sangat Rendah  

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah 

 

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan 

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan 

realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Provinsi 

Jawa Barat untuk tahun 2018. Pencapaian IKU DPMPTSP Provinsi Jawa 

Barat tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 

Tabel Pencapaian IKU DPMPTSP Tahun 2018 

No Indikator 
Capaian 

2017 

2018 Target 
Akhir 

Renstra 
(2018) 

Capaian s/d 
akhir 

Renstra % Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1 Jumlah 
nilai 
investasi di 
Jawa Barat 

Rp.  
162,7 
Trilyun 

Rp.  
154 
Trilyun 

Rp. 
162,8 
Trilyun 

106% Rp. 154 
Triliyun 

106% 

2 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

77,67 81,0 79,56 98% 81 98% 



LKIP DPMPTSP 2018 

 

 

17 

Kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat pada tahun 2018 menunjukan capaian 100% atau lebih. Tingkat 

ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja 

dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh 

stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut.  

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja 

sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi. 

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara 

rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Realisasi dan Capaian Kinerja IKU DPMPTSP 

Tahun 2018 per Triwulan 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target Realisasi Prosentase 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian 
pelaksanaan 
penanaman 
modal 

Jumlah 
nilai 
investasi 
di Jawa 
Barat 

Rp. 
Trilyun 

154,0 Triwulan 
I 

38,5 55,1 143% 

Triwulan 
II 

77,0 84,4 109,6 

Triwulan 
III 

115,5 125,5 108,7 

Triwulan 
IV 

154,0 162,8 106% 

2 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
perijinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyara-
kat (IKM) 

Poin 81 Triwulan 
I 

80 81,5 102% 

Triwulan 
II 

80 81,5 102% 

Triwulan 
III 

81 77,5 96% 

Triwulan 
IV 

81 77,5 96% 

 

Pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target 

kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, ditunjukkan 

tabel berikut ini : 
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Tabel 3.4 

Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2018 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Target 
2018 

Capaian 
2018 

Realisasi 
Target 

(Renstra) 
PK 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian 
pelaksanaan 
penanaman 
modal 

Jumlah 
nilai 
investasi di 
Jawa Barat 

Rp. 
Trilyun 

Rp. 
154 

Trilyun 

Rp. 
162,8  

Trilyun 

106% Rp 
115,06 
Triliyun 

 Rp 
115,06 
Trilyun 

2 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
perijinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Poin 81,0 79,56 98% 78,0 78,0 

 

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja 

yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah 

diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan 

disajikan per sasaran strategis : 

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal. 

2. Penanaman modal baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk 

mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

3. Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah 

realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.5 

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya 

Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

No. Indikator 
Capaian 

2017 

2018 Target 
Akhir 

Renstra 
(2018) 

Capaian 
s/d akhir 
Renstra 

(%) 
Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 Jumlah nilai 
investasi di 
Jawa Barat 

Rp. 
162,7 
Trilyun 

Rp. 
154 
Trilyun 

Rp. 
162,8 
Trilyun 

 106%  Rp. 
154 
Trilyun 

106% 

 

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah nilai investasi di Jawa 

Barat dari target sebesar Rp154 Trilyun dapat terealisasi sebesar Rp. 162,8 

Trilyun sehingga realisasi pencapaian targetnya sebesar 106%. Realisasi 

investasi di Jawa Barat tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

 

Tabel 3.6 

Realisasi Investasi berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi 

PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2018 

Sumber : Bidang Data dan Informasi Dinas PMPTSP Prov. Jabar Tahun 2018 

(data berdasarkan LKPM dan Non LKPM) 

 

NO JENIS INFORMASI  
TAHUN LAJU 

PERTUMBUHAN 
(%) 2017 2018 

1. 

Jumlah Total Proyek (buah) 36.791 39.749 7,4% 

a. PMA (buah) 7.151 7,893 9,4% 

b. PMDN (buah) 29.640 31.856 7,0% 

2. 

Jumlah Total Investasi PMA dan 
PMDN (Rp) 

162,72 
Trilyun 

162,8 
Triliyun 

0,1% 

a. PMA (Rp) 
68,66 
Trilyun 

74,69 
Triliyun 

8,1% 

b. PMDN (Rp) 
94,05 
Trilyun 

88,19 
Triliyun 

-6,6%, 

3. 

Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) 297.786 242.151 -23% 

a. PMA (orang) 138.921 70.709 -96% 

b. PMDN (orang) 158.865 171.442 7,3% 
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 Total realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2018 yang telah direalisasikan oleh para investor di 27 (duapuluh 

tujuh) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 162.803.900.155.052 dengan jumlah 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 242.151 orang, serta jumlah proyek 

sebanyak 39.729 proyek. Realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 

mengalami kenaikan Rp. 88.396.962.712 dari tahun 2017 pada periode 

yang sama yaitu sebesar Rp. 162.715.503.192.340. 

 Realisasi investasi untuk PMA di Jawa Barat pada tahun 2018 

mencapai Rp. 74.685.158.321.776 atau naik Rp. 6.019.381.851.776 dari 

periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kenaikan investasi PMA di 

Jawa Barat tidak diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja di tahun 2018 mencapai 70.709 orang atau turun. 

68.212 orang dari tahun 2017. Sementara itu, jumlah proyek mengalami 

kenaikan sebesar 742 proyek dari 7.151 proyek di tahun 2017 menjadi 

7.893 proyek di tahun 2018. Realisasi investasi untuk PMDN di Jawa Barat 

pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 88.118.741. 833.276 dengan jumlah 

penyerapan tenaga kerja sebesar 171.442 orang dan jumlah proyek 

sebanyak 31.856 proyek. 

 Secara nasional, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal RI realisasi investasi di Jawa Barat secara nasional berada pada 

peringkat pertama realisasi PMA dan PMDN sebesar 16,2% dari total 

keseluruhan investasi nasional. Proporsi realisasi PMA di Jawa Barat 

terhadap PMA secara nasional yaitu sebesar 19,1%, hal ini menjadikan 

Jawa Barat berada pada peringkat pertama. Namun, proporsi realisasi 

PMDN Jawa Barat terhadap realisasi PMDN secara nasional menempati 

peringkat kedua yaitu sebesar 12,9% setelah DKI Jakarta yang berada 

pada peringkat pertama dengan proporsi sebesar 14,9%. 
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Grafik 3.1 

Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa alasan yang menyebabkan realisasi investasi PMA dan 

PMDN di Jawa Barat dapat meningkat terus setiap tahun dan melampaui 

target yang telah ditetapkan diantaranya: selain lokasi Jawa Barat yang 

strategis sebagai penyangga DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara 

Republik Indonesia, Jawa Barat juga memiliki jumlah dan luas kawasan 

industri yang paling besar di Indonesia, yaitu dengan jumlah kawasan 

industri sebanyak 13 buah kawasan industri dengan luas kurang lebih 

11.881 Ha (39,55% dari luas seluruh kawasan industri di Indonesia) 

sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat 

karena banyaknya kemudahan yang didapat jika berinvestasi di kawasan 

industri. Dari 13 buah kawasan industri di Jawa Barat telah masuk ke dalam 

program KLIK dari BKPM. KLIK (Kawasan Industri Langsung Konstruksi) 

adalah fasilitas kemudahan yang diberikan BKPM,  KLIK sejatinya adalah 

sebuah fasilitas dimana investor bisa terus melangsungkan persiapan 

usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin prinsip 

meski belum memiliki izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin 

Lingkungan-amdal, UKL/UPL, dan berbagai izin pelaksanaan daerah. 

Dengan catatan, selama memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap 

mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib 
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diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan 

berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pihak investor baru 

diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai berbisnis 

Selain itu keberhasilan ini juga ditunjang dengan kebijakan yang 

mendukung terhadap peningkatan realisasi penanaman modal diantaranya 

adalah: Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman 

Modal serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat. 

 

Grafik 3.2 

Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi Tahun 2018 

 

 

Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang oleh kegiatan promosi 

investasi yang efektif yaitu dengan melaksanakan promosi investasi secara 

terpadu oleh Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/Kota se-Jawa 

Barat, pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targeted 

promotion), terarah, dan inovatif, ketersediaan informasi tentang potensi 

dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor, 
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pameran dilaksanakan secara spesifik ditujukan kepada segmen/sasaran 

yang dituju baik untuk promosi investasi luar negeri maupun dalam negeri. 

 

 

 

 

Grafik 3.3 

Realisasi PMA Berdasarkan Lokasi Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal lain yang mendukung tercapainya target realisasi investasi 

adalah terlaksananya kerjasama antar daerah yang efektif melalui 

pembuatan kesepakatan kerjasama (MoU) dengan Provinsi lain di 

Indonesia dalam bidang penanaman modal, kerja sama antar daerah 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, fasilitasi terwujudnya kerjasama 

strategis antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil menegah. 

Target realisasi investasi tahun 2018 juga tercapai karena adanya 

kemudahan dalam penanaman modal dalam bentuk: berbagai kemudahan 

pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman 

modal, pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah, 

kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman 
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modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, 

dan fasilitas perizinan impor, penyediaan data dan informasi peluang 

penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana. 

Tercapainya realisasi investasi pada tahun 2018 juga ditunjang 

dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang pengendalian yang berjalan 

dengan baik yang antara melaksanakan kegiatan: pembinaan ketentuan 

pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN, 

pemantauan pelaksanaan penanaman modal khususnya bagi proyek 

penanaman modal yang masih dalam tahap konstruksi sampai dengan 

produksi, pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal bagi 

perusahaan PMA/PMDN, fasilitasi pemecahan permasalahan pelaksanaan 

penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN yang memiliki hambatan 

maupun masalah dalam merealisasikan penanaman modalnya, 

helpdesk/konsultasi tata cara dan pengendalian pelaksanaan penanaman 

modal secara per perusahaan baik bagi para penanaman modal maupun 

aparatur Kabupaten/Kota, koordinasi tim pendataan dengan 

Kabupaten/Kota khususnya unit yang melaksanakan pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal. 

Kabupaten Bekasi masih menempati peringkat pertama realisasi 

investasi tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2018 yang mencapai Rp. 

60.712.100.900. 485 atau sekitar 37,29% dari total investasi, yang 

kemudian disusul oleh Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten 

Bogor dan Kota Bogor. Sebaran investasi berdasarkan lokasi dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.7 

Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi di Jawa Barat 

No. KAB./KOTA 
Jumlah 
LKPM 

Tenaga 
Kerja 

(orang) 
Jumlah  Investasi  (Rp.) Rasio (%) 

1 Kab Bekasi 7.900 52.366 60.712.100.900.485 37,29 

2 Kab Karawang 3.030 14.543 20.025.220.123.699 12.30 

3 Kab Bogor 3.007 20.410 9.737.275.676.843 5,98 

4 Kota Bandung 1.830 8.946 6.840.937.303.530 4,20 

5 Kota Bogor 1.106 7.371 6.932.827.005.650 4,26 
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6 Kab Cirebon 1.116 5.515 5.740.094.055.465 3,53 

7 
Kota 
Tasikmalaya 

606 1.973 292.565.622.863 0,18 

8 Kota Bekasi 6.409 2.460 19.414.870.307.435 11,93 

9 Kab Sumedang 459 8.971 1.170.120.113.738 0,72 

10 Kab Purwakarta 998 3.432 6.356.032.782.305 3,90 

11 
Kab. 
Pangandaran 

271 856 114.432.808.318 0,07 

12 Kab Majalengka 787 12.687 5.934.288.789.462 3,65 

13 Kab Bandung 1.000 16.689 4.275.070.365.809 2,63 

14 
Kab Bandung 
Barat 

820 16.972 3.726.754.952.264 2,29 

15 Kota Depok 1.677 8.453 3.563.080.136.144 2,19 

16 Kab Garut 595 2.151 362.218.300.008 0,22 

17 Kota Cimahi 421 9.714 900.557.021.275 0,55 

18 Kab Subang 1.286 11.905 1.862.927.204.101 1,14 

19 Kab Cianjur 2.051 370 1.449.947.562.791 0,89 

20 Kab Tasikmalaya 559 1.827 231.062.974.611 0,14 

21 Kota Cirebon 326 3.301 802.867.013.775 0,49 

22 Kab Sukabumi 945 20.129 1.089.474.532.014 0,67 

23 Kab Ciamis 762 2.873 200.761.259.765 0,12 

24 Kab Indramayu 931 3.758 620.822.695.858 0,38 

25 Kab Kuningan 389 2.356 333.516.964.822 0,20 

26 Kota Sukabumi 386 1.833 94.344.710.609 0,06 

27 Kota Banjar 82 290 19.728.971.414 0,01 

  Total 39.729 242.151 162.803.900.155.052 100 

 

Beberapa tantangan dihadapi oleh Jawa Barat dalam 

peningkatan realisasi investasi kedepannya, antara lain: 

1. Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat. Investasi masih terkosentrasi di Jawa Barat bagian Utara; 

2. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk 

menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan 

tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan 

usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan 

perkebunan; 
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3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hanya kurang 

lebih 10 % perusahaan (600 perusahaan) yang menyampaikan 

LKPM secara rutin; 

4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan 

PMA/PMDN di Jawa Barat masih belum optimal disebabkan ada 

beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan 

disebabkan tidak adanya kewenangan Tim Task Force untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Strategi yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat dalam menghadapi tantangan dimaksud, antara lain: 

1. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan 

tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan 

yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil 

peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada 

investor, terutama investor dari luar negeri 

2. Penyusunan dokumen profil peluang investasi yang 

menampilkan peluang investasi dari Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat bagian selatan sehingga diharapkan Jawa Barat bagian 

selatan juga akan menarik minat investor untuk menanamkan 

investasinya 

3. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada 

sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan 
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sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan 

meningkat 

4. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan 

PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. 

Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang 

rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan 

5. Lebih meningkakan koordinasi Tim Task Force terutama dengan 

Instansi seperti BPN, Bea Cukai, Pajak dan PLN karena 

permasalahan yang menyangkut hal itu susah untuk dicarikan 

solusinya. 

 

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan 

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk 

memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan 

pelayanan. 

Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai 

pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah 

dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan 

sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah 

menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tujuan 

pendiriannya. 
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Memperhatikan pentingnya pelayanan publik perlu adanya 

upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana 

diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 

tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. 

Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan 

perijinan, pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.6 

Rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas 

pelayanan perijinan 

No. Indikator 
Capaian 

2017 

2018 Target 
Akhir 

Renstra 
(2018) 

Capaian 
s/d akhir 
Renstra 

(%) 
Target Realisasi 

% 
Realisasi 

1 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

77,67 81,0 79,56 98% 81 98% 

 

Selama tahun 2018, untuk mengetahui capaian Nilai Indeks 

Pelayanan, SKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan Dinas 

PMPTSP telah melakukan dua kali survey. Survey pertama 

dilakukan untuk mengukur Nilai Indeks Pelayanan, SKM, Mutu 

Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan pada Semester I dengan periode 

survey antara Januari sampai dengan Mei 2018. Survey kedua 
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dilakukan untuk mengukur Nilai Indeks Pelayanan, SKM, Mutu 

Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan Semester II dengan periode 

survey Juni sampai dengan Oktober 2018. 

Untuk survey IKM semester I, dengan jumlah responden 

sebanyak 268 orang diperoleh Nilai Indeks Pelayanan sebesar 

3,258 dan SKM Pelayanan sebesar 81,45. Sedangkan untuk 

semester II berdasarkan penilaian dari 251 responden, Nilai Indeks 

Pelayanan dan SKM Pelayanan yang berhasil dicapai oleh Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat masing-masing adalah 3,10 dan 

77,53. 

Sementara, Nilai Indeks Pelayanan yang berhasul dicapai 

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 adalah 

sebesar 3,18 sehingga SKMnya adalah 79,56 yang masuk dalam 

kategori Baik. Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan 

kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik.  

 
Tabel 3.7 

Capaian Kinerja Unsur Pelayanan, Indeks Pelayanan dan SKM 
Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 

 
No. 

Unsur 
Unsur Layanan Total 

Nilai 
Nilai 
Rata-
rata 

Nilai Rata-
rata 

Tertimbang 

Nilai 
SKM 

Konversi 

Kinerja 
Unsur 

Pelayanan 

U1 Kesesuaian persyaratan 
dengan jenis pelayanan 

1.641 3,16 0,316 79,05 BAIK 

U2 Kemudahan prosedur dalam 
mendapatkan pelayanan 
perizinan 

1.592 3,07 0,307 76,69 BAIK 

U3 Kesesuaian antara standar 
waktu yang ditetapkan 
secara tertulis dengan waktu 
penyelesaian perizinan 

1.442 2,78 0,278 69,46 KURANG 
BAIK 

U4 Kewajaran biaya/tariff 
pelayanan 

1.895 3,65 0,365 91,28 SANGAT 
BAIK 

U5 Kesesuaian hasil pelayanan 
yang diterima dengan 

1.614 3,11 0,311 77,75 BAIK 
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ketentuan yang telah 
ditetapkan 

U6 Kompetensi/kemampuan 
petugas dalam memberikan 
pelayanan 

1.694 3,18 0,318 79,43 BAIK 

U7 Kesopanan dan keramahan 
petugas dalam memberikan 
pelayanan 

1.756 3,38 0,338 84,59 BAIK 

U8 Ketersediaan dan 
penanganan pengaduan 
pengguna pelayanan 

1.599 3,08 0,308 77,02 BAIK 

U9 Ketersediaan dan efektivitas  1.666 3,21 0,321 80,25 BAIK 

U10 Kemudahan penggunaan 
dan efektivitas aplikasi 
Simpatik untuk 
mendapatkan layanan 
perizinan yang diajukan 

1.662 3,20 0,320 80,06 BAIK 

Total Nilai Rata-rata 31,82  

Nilai Indeks Pelayanan 3,18  

IKM Unit Pelayanan 79,56 BAIK 
Sumber :  Diolah Bidang Datin Dinas PMPT Prov. Jawa Barat, 2018 

 

Berdasarkan analisis kinerja layanan dari kesepuluh unsur 

layanan, unsur Kewajaran biaya/Tarif Layanan memperoleh Nilai 

SKM Konversi sebesar 91,28 yang berarti Kinerjanya termasuk 

Sangat Baik. Delapan unsur layanan lainnya menurut responden 

kinerjanya sudah Baik, sedangkan unsur layanan Kesesuaian 

antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu 

penyelesaian perizinan perlu mendapat perhatian untuk 

ditingkatkan karena kinerjanya masih dinilai Kurang Baik, karena 

hanya mencatatkan Nilai SKM sebesar 69,46.  

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas 

capaian kinerja layanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat maka 

dilakukan perbandingan secara time series selama lima tahun 

terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan drastic pada tahun 

2015, dari 79 ditahun 2014 menjadi 74,25 Nilai Indeks Pelayanan 

dan SKM Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 

sampai dengan 2018 mengalami trend positif. Berdasarkan 

perbandingan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 
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Grafik 3.4 

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP  

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018 

 

Secara umum masyarakat telah mengapresiasi positif Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat karena telah memberikan kualitas 

pelayanan yang baik, menyediakan fasilitas yang bias memberikan 

rasa nyaman, staf sangan kompeten, ramah dan responsive, serta 

proses pelayanan telah dilaksanakan secara akuntabel dan 

transparan. Rekomendasi untuk pihak Dinas PMPTSP Provinsi 

Jawa Barat adalah : 

1. Berkaitan dengan fasilitas, saran dari responden berupa : 

a. Area parker perlu diperluas 

b. Fasilitas seperti toilet, mushola, ruang tunggu pada jam 

istirahat dll, perlu ditingkatkan baik kualitas maupun 

kuantitasnya 

c. Menoptimalkan fasilitas online baik dalam proses 

pengajuan maupun penyelesaian  layanan perizinan 

d. Menyediakan air minum dalam kemasan di ruang tunggu 

2. Perlu diupayakan perbaikan ketepatan dan kecepatan waktu 

proses penyelesaian perizinan 
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3. Pada gerai-gerai di luar kota Bandung perlu menyediakan dan 

mengoptimalkan layanan Pengaduan untuk menampung 

keluhanpengguna layanan. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2017 

sebesar 92,78% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari 

realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada 

program/kegiatan di sasaran meningkatnya meningkatnya kualitas 

pelayanan perijinan (93,24%). Sedangkan penyerapan terkecil pada 

program/kegiatan di sasaran meningkatnya realisasi PMA dan PMDN 

di Jawa Barat (89,91%). 

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan 

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan 

memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah 

sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka 

efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka 

efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. 

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum 

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini 

bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya 

lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa 

secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai 

dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil 

daripada yang ditargetkan namun realisasi capaian kinerjanya lebih 

besar dari yang ditargetkan. 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang 

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian 

sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 3.9 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 

N
o 

Sasaran 

Kinerja Anggaran 

Target 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

% 
Reali-
sasi 

Target Realisasi 
% 

Reali- 
sasi 

1. Meningkatny
a realisasi 
investasi 
PMA dan 
PMDN di 
Jawa Barat 

Rp. 
154 
Trilyun 

Rp. 
162,8 
Trilyun 

106% 4.611.580.000 4.146.070.632 89,91 

2. Meningkatny
a kualitas 
pelayanan 
perijinan 

81,0 79,56 98% 

29.097.248.000 27.131.323.444 93,24 

 

Analisa Efisiensi 

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi 

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih 

dari 100%. Terlihat bahwa terdapat satu sasaran, menunjukkan pencapaian 

kinerja yang sama atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam 

tabel di atas. Untuk sasaran meningkatnya realisasi investasi PMA dan 

PMDN di Jawa Barat, telah mencapai kinerja sebanyak 106% namun 

dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 89,91% dari total anggaran 

yang dialokasikan.  

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang 

efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang 

tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan 

anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan 

yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran 

yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 
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Tabel 3.10 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Sasaran Indiaktor Kinerja 

% 
Capaian 
Kinerja   

(≥ 100%) 

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian 
pelaksanaan 
penanaman 
modal 

Jumlah nilai 
investasi di Jawa 
Barat 106% 89,91 10,09 
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B A B  IV 

PENUTUP 

 

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan 

berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi 

pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi 

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi 

pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban 

dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP 

akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk 

menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

LKIP bagi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga menjadi punya 

makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas 

PMPTSP Provinsi Jawa Barat, dalam masa-masa awal implementasi 

sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan 

fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat baik terhadap Gubernur 

maupun kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. 

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan 

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 

pelaporan (2017), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke 

tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara 

umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2017 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat 

tinggi. 

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang 

sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan 

oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pencapaian 

kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah 

mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah 

sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, 
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khususnya dalam Renstra dan Renja 2018, yang mencakup juga penentuan 

program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya 

sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga 

pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. 

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi 

perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ke depan.  

Pertama, walaupun satu IKU BPMPT telah mencapai target yang sangat 

baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat, namun 

belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi 

hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih 

banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Jawa Barat 

bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan 

diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh 

wilayah Jawa Barat.  

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan 

PMA/PMDN di Jawa Barat sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN 

untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan 

pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai 

realisasi investasi di Jawa Barat akan meningkat. 

Ketiga, perlu segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan 

yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah 

dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun 

masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung. 

Keempat, masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan 

Kabupaten/Kota dan OPD/Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan 

pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa 

Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah 

Provinsi Jawa Barat, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis.  

Kelima, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah 

yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja 

ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan 
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Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan perencanaan dan 

pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa 

permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya 

makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana 

dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-

benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan 

peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang 

semakin baik. 
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