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BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Persiapan penyusunan; 

b. Penyusunan Rancangan Awal; 

c. Penyusunan Rancangan; 

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 

e. Perumusan Rancangan Akhir dan;  

f. Penetapan. 

 Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya telah melaksanakan tahapan-tahapan 

tersebut diatas yang dimulai dari menyusun rancangan awal Rencana Kerja 

(Renja) Tahun 2019 sampai dengan penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 

2019. Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah paling lambat 1 

(satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Rencana Kerja 

Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA 

Perangkat Daerah.  
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1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi 

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.   

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan 

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan 

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD. 

 

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah  

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai acuan dalam 

merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.  

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan : 

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta 

perencanaan dan penganggaran terpadu; 

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan 

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah 

dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung 

jawab Perangkat Daerah.  

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan 

informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan 

tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana 

Kerja tahun lalu.  
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Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 1.1 

Proses Penyusunan Rencana Kerja PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka  RKPD Kota 

Surabaya Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya 

periode 2016 – 2021 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 

2014 -2019 dan RPJMN Tahun 2015 -2019, di mana RPJMD Kota Surabaya 

periode 2016 -2021 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana  Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Perangkat Daerah 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.  

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan 

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun 

menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. 

 

Sinkronisasi 
Kebijakan Nasional 

dan Provinsi

Pembahasan Renja 
SKPD pada Forum 

SKPD 
Kabupaten/Kota

Musrenbang 
kecamatan

Musrenbang 
Desa

Pengesahan 
Renja-SKPD oleh 

KDH

Rancangan Renja SKPD
· Pendahuluan, 
· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD 

tahun lalu dan pencapaian renstra 
SKPD

· Tujuan, sasaran dan program 
kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok 
sasaran yg menggambarkan 
pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD 
perihal penyampaian Rancangan 

Renja-SKPD  kepada Bappeda 

Penyesuaian 
Rancangan 
Renja-SKPD  Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala 
SKPD

Renja SKPD
· Pendahuluan, 
· evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD tahun lalu dan 
pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan 
program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan 
kelompok  sasaran yg 
menggambarkan pencapaian
renstra SKPD

· dana indikatif beserta 
sumbernya serta prakiraan
maju berdasarkan pagu
indikatif

· sumber dana yang 
dibutuhkan untuk menjalankan 
program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian 
Rancangan 
Renja-SKPD  

Rancangan 
Renja SKPD
· Pendahuluan, 
· evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD tahun lalu dan 
pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program 
kegiatan,

· Indikator Kinerja dan 
kelompok  sasaran yg 
menggambarkan pencapaian
renstra SKPD

· dana indikatif beserta 
sumbernya serta prakiraan maju 
berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang 
dibutuhkan untuk menjalankan 
program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan Forum 

SKPD

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 
Musrenbang 
Kecamatan

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 

Musrenbang Desa

Perumusan 
kegiatan prioritas

Penelaahan 
usulan kegiatan 

masyarakat 

Penelaahan 
Rancangan 
Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH 
(perihal penyampaian rancangan 
awal RKPD sebagai bahan 
penyusunan rancangan renja-SKPD)
· agenda penyusunan RKPD, 
· pelaksanaan forum SKPD,
· musrenbang RKPD, 
· batas waktu penyampaian 

rancangan renja-SKPD kepada 
Bappeda

Pengolahan 
data dan 
informasi 

  penentuan 
isu-Isu penting 
penyelengga-

raan tugas dan 
fungsi SKPD

Analisis 
Gambaran 
pelayanan 

SKPD

Mereview 
hasil evaluasi 
renja SKPD 
tahun lalu 

berdasarlan 
Renstra-SKPD

Perumusan  
Tujuan dan 

sasaran 

Penyempurnaan 
Rancangan 

Renja

Pembahasan Renja 
SKPD pada Forum 

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan 
Rancangan RKPD

Pelaksanaan 
Musrenbang 

RKPD

Perumusan 
Rancangan Akhir 

RKPD

PerKDH RKPD 
Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 
Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Verifikasi 

Rancangan Renja 

SKPD

sesuai

T
id

a
k
 

s
e

s
u

a
i

KUA & PPAS YANG 
DISEPAKATI KDH 

DAN DPRD
Penyusunan KUA dan 

PPAS

Persiapan 
Penyusunan 
Renja-SKPD 
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Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota 

Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem 

perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 1.2 
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

 

 

 

1.2  Landasan Hukum 

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2019 meliputi: 

a. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan 

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

b. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran 

c. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

d. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
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1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan 

Kewenangan Perangkat Daerah. 

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan 

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Surabaya meliputi : 

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 10)  

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

 

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : 

a. Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan. 

 

c. Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal, 

membawahi : 

1) Seksi Promosi; 

2) Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal. 

 

d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri, 

membawahi: 

1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri. 

 

e. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi : 

1) Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal; 

2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal. 
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f. UPTD; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
 

Gambar 1.3 
Bagan Organisasi Perangkat Daerah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

(1) Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. 

 

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup  tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
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d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait  dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 Sekretariat : 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan 

rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan 

kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan 

dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran 

dan perundang-undangan; 

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan 

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi; 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi  kepegawaian; 

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi  keuangan; 

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah; 

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan 

masyarakat, dan protokol; 

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan  tugas-tugas Bidang; 

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; 

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang 

dalam dokumen perencanaan strategis; 

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan  ketatalaksanaan; 

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

tugas; 

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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Sekretariat membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan 

program dan perundang-undangan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan 

administrasi umum dan administrasi perizinan/non 

perizinan/rekomendasi; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, 

hubungan masyarakat dan protokol; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan 

perpustakaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja 

dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan 

ketatalaksanaan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan  anggaran; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal  

(1) Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi 

dan pengembangan potensi penanaman modal yang meliputi menyusun 

dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan 
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koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi 

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi 

Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi 

sesuai  Bidangnya; 

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengembangan 

potensi penanaman modal; 

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis promosi penanaman 

modal 

d. penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal; 

e. pelaksanaan pengembangan potensi penanaman modal melalui 

matchmaking pada dunia usaha; 

f. pelaksanaan identifikasi pengembangan potensi peluang investasi 

daerah sebagai masukan bahan promosi investasi; 

g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis promosi 

penanaman modal; 

h. pelaksanaan koordinasi guna promosi dengan lembaga dan instansi 

lain; 

i. pelaksanaan bahan penyusunan kebijakan penanaman modal; 

j. pelaksanaan pengajuan usulan materi pengembangan potensi 

penanaman modal; 

k. pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan 

pelaksanaan penanaman modal; 

l. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 

m. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi; 

n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

o. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; 

p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal membawahi : 

1. Seksi Promosi mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

promosi penanaman modal; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

promosi penanaman modal; 

c.   menyiapkan bahan koordinasi guna promosi dengan lembaga dan 

instansi lain; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan dan 

penyusunan materi promosi; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal  mempunyai  tugas: 

a. menyiapkan dan menyusun kajian pengembangan potensi penanaman 

modal; 

b. melaksanakan pengembangan potensi penanaman modal melalui 

matchmaking pada dunia usaha; 

c. melaksanakan identifikasi pengembangan potensi peluang investasi 

daerah sebagai masukan bahan promosi  investasi; 

d. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bahan penyusunan kebijakan 

penanaman modal; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengajuan usulan materi 

pengembangan potensi penanaman modal; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan 

penyusunan kebijakan pelaksanaan penanaman modal; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

pengembangan potensi penanaman modal; 

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri  

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pelayanan penanaman modal dan pengawasan industri yang meliputi 

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan 

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan 

Pengawasan Industri mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi 

sesuai  Bidangnya; 

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

pembinaan dan pengawasan  industri; 

c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kepada instansi lain di bidang 

pembinaan dan pengawasan industri; 

d. pelaksanaan pengawasan di bidang pembinaan dan pengawasan 

industri; 

e. pemrosesan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelayanan perizinan 

dan non perizinan; 

g. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelayanan perizinan 

dan non perizinan; 

h. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi 

perizinan dan non perizinan; 

i.   pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

j. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan dan non perizinan; 
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k. pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan; 

l. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan skala 

kota; 

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

n. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non perizinan dan 

rekomendasi penanaman modal dan industri; 

o. pelaksanaan koordinasi pelayanan skala kota; 

p. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman 

tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan 

penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah berdasarkan 

pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 

kegiatan penanaman modal yg ditetapkan oleh pemerintah; 

q. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan 

pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 

r. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan penanaman modal 

dan pengawasan industri; 

s. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan, non perizinan dan 

rekomendasi; 

t. pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan penanaman modal dan 

pengawasan industri; 

u. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non perizinan dan 

rekomendasi skala kota; 

v. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

w. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; 

x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri membawahi : 

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pemrosesan teknis pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 
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c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi  dan 

konsultasi perizinan dan non perizinan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan 

dan non perizinan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan perizinan 

dan non perizinan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan 

non perizinan skala kota; 

i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non 

perizinan dan rekomendasi penanaman modal dan industri; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan skala kota; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan dan 

penyusunan pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu 

satu pintu kegiatan penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah 

berdasarkan pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu 

satu pintu kegiatan penanaman modal yg ditetapkan oleh pemerintah; 

m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 

n. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan 

penanaman modal; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan, 

non perizinan dan rekomendasi; 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan 

penanaman modal; 

q. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non 

perizinan dan rekomendasi skala kota; 

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 
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2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang pembinaan dan pengawasan industri; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kepada 

instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan industri; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis 

pengawasan industri; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan di bidang pembinaan 

dan pengawasan industri; 

e. pelaksanaan koordinasi teknis pengawasan industri 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal  

(1) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang data dan pengendalian 

penanaman modal yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana 

program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama 

dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Data dan Pengendalian Penanaman 

Modal  mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi 

sesuai Bidangnya; 

b. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi serta 

melaksanakan pengendalian penanaman modal; 
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c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal 

di kota surabaya; 

d. pelaksanaan perumusan dan penetapan pedoman pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan dalam skala kota terhadap 

penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan penanaman modal; 

e. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi : 

1. pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan 

teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

penanaman modal di kota; 

2. pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan 

teknis pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan pelaksanaan 

penanaman modal skala kota; 

3. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem  informasi 

penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi 

penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi. 

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha 

penanaman modal serta realisasi proyek penanaman modal dan 

industri skala kota; 

g. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal 

daerah; 

h. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan 

non perizinan di bidang penanaman modal; 

i. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal; 

k. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal; 

l. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal; 

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman 

modal; 
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n. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pada kegiatan 

penanaman modal; 

o. pelaksanaan kajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis 

pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan pelaksanaan 

penanaman modal skala kota; 

p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan  penanaman modal; 

q. penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta petunjuk teknis 

di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal; 

r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman 

modal; 

s. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran 

data penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal; 

t. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal; 

u. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan 

pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal; 

v. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; 

w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal membawahi : 

1. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program 

serta petunjuk teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi 

penanaman modal; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pengolahan data dan sistem informasi 

penanaman modal; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

dan pemutakhiran data penanaman modal dan sistem informasi 

penanaman modal; 
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan 

sistem informasi penanaman modal; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan 

pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi penanaman 

modal; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi 

serta melaksanakan pengendalian penanaman modal; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal 

meliputi menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan 

pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi 

dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan 

pemerintah provinsi. 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data 

kegiatan usaha penanaman modal serta realisasi proyek penanaman 

modal dan industri skala kota; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi 

penanaman modal daerah; 

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data 

dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman 

modal; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman 

modal; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal; 
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e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan 

pengawasan pada kegiatan penanaman modal; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, perumusan dan penyusunan 

kebijakan teknis pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan 

pelaksanaan penanaman modal skala kota; 

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan  penanaman modal; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan 

kebijakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penanaman modal di kota Surabaya; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan penetapan pedoman 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan dalam skala kota terhadap 

penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan penanaman modal; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal 

meliputi : 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan 

penyusunan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan 

pengawasanpelaksanaan penanaman modal di kota; 

2. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan 

penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pedoman tata cara 

pelaporan dan pelaksanaan penanaman modal skala kota; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan 

pengawasan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal; 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Data dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan 

Walikota tersendiri 
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1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.  

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan 

penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah: 

1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2.   Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

 

Peraturan  yang memayungi penganggaran adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

 

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  

2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah  beberapa  kali  

diubah,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang 

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan  Daerah,  urusan pemerintah  bidang  penanaman  modal  tidak  

termasuk urusan  pemerintah  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan dasar,  

sehingga  tidak  memerlukan  standard pelayanan minimal, hal tersebut tertuang 

didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
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Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 

Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar terdiri atas : 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 

f. Sosial. 

  

1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang 

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan upaya pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat. 

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 1.1 

Tataran Pelaksana Kebijakan  
Aspek Tingkat Capaian Kinerja Terobosan InovasiI Baru 

 

ASPEK FOKUS IKK RUMUS PERHITUNGAN KET 

TEROBOSAN/ INOVASI 
BARU DALAM 
PENYELENGGA-RAAN 
PEMERINTAH DAERAH 

Daya saing 
daerah 

Jumlah 
persetujuan 
investasi 

Jumlah Ijin Investasi 
dalam tahun 2017 

( PMDN >=200 
Juta ) 
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Tabel 1.2 
    Tataran Pelaksana Kebijakan  

Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan 
Tahun 2017 

 

Urusan IKK Rumus/Persamaan 

Penanaman 
Modal 

Kenaikan/ penurunan Nilai 
Realisasi PMDN (milyar 
rupiah) 

Realisasi PMDN tahun 2017 - Realisasi PMDN 2016 x 100% 

                              Realisasi PMDN 2016 

 

 

 

1.2.5 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Surabaya tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG’s. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 

  

1.3.1 Maksud 

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah : 

a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat 

Daerah jangka pendek (1 tahun). 

b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat 

Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana 

Strategis Perangkat Daerah. 

 

1.3.2 Tujuan  

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah : 

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah   dalam 

jangka 1 tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Kerja  (Renja) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2019 sebagai berikut:    

 

BAB I. PENDAHULUAN. 

1.1. Latar Belakang. 

 1.2.    Landasan Hukum. 

1.3.     Maksud dan Tujuan. 

 1.4.     Sistematika Penulisan. 

 

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU. 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 

2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

 

2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat daerah   

 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 

(sampai dengan TW IV) dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan. 

Dari 6 program yang menjadi mandat Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya secara keseluruhan telah 

memenuhi dan melebihi target. 

 

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Bintek Penyusunan Informasi Industri 

Dengan indikator Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri, 

dari target 300 orang telah terealisasi sebanyak 219 orang sehingga 

persentase capaian sebesar 73%.  

 

b. Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Dengan indikator Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang dibina dari target 130 orang telah terealisasi sebanyak 87 orang , 

sehingga persentase capaian sebesar 66.92%.  

 

c. Pengawasan Perijinan di Bidang Industri. 

Dengan indikator Jumlah perijinan di bidang industri yang diawasi, dari 

target 73 dokumen telah terealisasi sebanyak 72 dokumen, sehingga 

persentase capaian sebesar 98,63%.  
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 2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan adalah : 

 

Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

   Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan hasil 

perencanaan strategis dan/atau sektoral. 

  Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase 

capaian kinerja sebesar 100%. 

 

b. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

kedinasan. 

  Persentase pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dalam 

kondisi baik 

 Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase 

capaian kinerja sebesar 100%. 

 

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a.  Temu Usaha Logistik  

Dengan indikator Jumlah temu usaha logistik yang dilaksanakan, dari 

target 1 kali terealisasi 1 kali sehingga persentase capaian sebesar 

100%.  

 

b. Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal 

Dengan indikator Jumlah Koordinasi  Perencanaan Penanaman Modal 

yang dilaksanakan, dari target 2 kali telah terealisasi 2 kali sehingga 

persentase capaian sebesar 100%.  

 

c. Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya 

 Dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang dipetakan, dari target 244 

lembaga telah terealisasi 244 lembaga sehingga persentase capaian 

sebesar 100%.  
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d. Pengendalian Penanaman Modal. 

Dengan indikator Jumlah laporan pengendalian penanaman modal, dari 

target 4 dokumen telah terealisasi 4 dokumen sehingga persentase 

capaian sebesar 100%.  

 

e. Penyelenggaraan Promosi Investasi 

Dengan indikator Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan, dari target 

5 kali telah terealisasi 5 kali sehingga persentase capaian sebesar 100%. 

 

f. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya. 

Dengan indikator Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di 

Surabaya yang disusun, dari target 1 dokumen telah terealisasi 1 

dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.  

 

g. Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi. 

Dengan indikator Jumlah laporan sinkronisasi dan validasi data investasi, 

dari target 4 dokumen telah terealisasi 4 dokumen sehingga persentase 

capaian sebesar 100%.  

 

h. Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi. 

Dengan indikator Jumlah koordinasi promosi investasi yang dilaksanakan, 

dari target 1 kali telah terealisasi 1 kali sehingga persentase capaian 

sebesar 100%.  

 

i.  Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 

Dengan indikator Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang 

memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal dari target 

100 lembaga telah terealisasi 100 lembaga sehingga persentase capaian 

sebesar 100%. 

 

j. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis 

Dengan indicator Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi 

perencanaan strategis, dari target 9 dokumen telah terealisasi sebanyak 9 

dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.  
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k. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 

 Dengan indikator Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang 

disediakan dari target 9 jenis telah terealisasi 9 jenis sehingga persentase 

capaian sebesar 100%. 

 

l. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana,  

 Dengan indikator Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang 

dikelola dari target 144 unit telah terealisasi sebanyak 144 unit sehingga 

persentase capaian sebesar 100%.  

 

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan adalah : 

 

Program yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : 

 a. Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistic  

  Dengan indikator Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung 

logistic. 

 Dari target 18% telah terealisasi 50% sehingga persentase capaian 

kinerja sebesar 277,78% 

 

Realisasi sebesar 50% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi 

sebagai berikut : 

[Jumlah investasi fasilitas pendukung logistik (t) - Jumlah investasi 

fasilitas pendukung logistik (t0) / Jumlah investasi fasilitas pendukung 

logistik (t0)] x 100% 

 

= 3 – 2 x  100 

             2 

 = 50% 
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Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan : 

*  Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan 

Non Fasilitas tahun 2016. 

 *  Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan 

Non Fasilitas tahun 2017. 

*  Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) tahun 2016 sebanyak 2 perusahaan 

* Jumlah unit investasi fasilitas pendukung logistik pada Perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) tahun 2017 sebanyak 3 perusahaan 

 

Jumlah unit investasi sektor pergudangan dan transportasi Tahun 2016 dan 

Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 
Realisasi Investasi Sektor Pergudangan dan Transportasi 

 Tahun 2016 
 

NO 
NAMA 

PERUSAHAAN 
ALAMAT 

PERUSAHAAN 
NEGARA BIDANG USAHA SEKTOR 

 PMA     

1. PT. SEGORO DAI 
ICHI WAREHOUS 

Jl. Kalianak Madya I 
No.11, Kel. Asem Rowo, 
Kec. Asem Rowo 

Jepang Pergudangan dan 
penyimpanan 

Transportasi, 
Gudang dan 
Telekomunikasi 

 PMDN     

2. PT. GROGOL 
SARANA 
TRANSJAYA 

Jl. Tanjung Priok Indah 
Permai Blok F-6 No.29, 
Kel.Perak Barat, Kec. 
Krembangan, Kota 
Surabaya 60177 

Indonesia Penanganan kargo 
(bongkar muat 
barang) 

Transportasi, 
Gudang dan 
Telekomunikasi 

 

Tabel 2.2 
Realisasi Investasi Sektor Pergudangan dan Transportasi 

Tahun 2017 
 

NO. 
NAMA 

PERUSAHAAN 
ALAMAT 

PERUSAHAAN 
NEGARA BIDANG USAHA SEKTOR 

 PMA     

1. PT. SANKYU 
INDONESIA 
INTERNATIONAL 

Jl. Kawasan Industri 
Terpadu 
Indonesia~China 
(KITIC) Kav. 20, Desa 
Nagasari,~Kec. Serang 
Baru 

Singapura Pergudangan Transportasi, 
Gudang dan 
Telekomunikasi 
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NO. 
NAMA 

PERUSAHAAN 
ALAMAT 

PERUSAHAAN 
NEGARA BIDANG USAHA SEKTOR 

2. PT. TUNGYA 
COLLINS TERMINAL 

(Kawasan Industri 
Centre Lt. 7, Suite 701, 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 
24, Kel. Karet, Kec. 
Setiabudi) Jl. Raya 
Sukomanunggal No. 107 

Gabungan 
Negara 

Pergudangan dan 
penyimpanan 

Transportasi, 
Gudang dan 
Telekomunikasi 

 PMDN     

3. PT. BERLIAN JASA 
TERMINAL 
INDONESIA 

Jl. Perak Barat No. 379, 
Surabaya, 

Indonesia Penanganan Kargo 
(bongkar muat 
barang) 

Transportasi, 
Gudang dan 
Telekomunikas 

 

 

b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan 2 indikator:  

1) Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi. 

Dari target 8% telah terealisasi 14,16% sehingga persentase capaian 

kinerja sebesar 177%. 

 

Realisasi sebesar 14,16% diperoleh dari hasil perhitungan dengan 

formulasi sebagai berikut : 

 [jumlah realisasi proyek investasi (t)-jumlah realisasi proyek investasi (t0) x100% 

 jumlah realisasi proyek investasi (t0)  

 

=  ((44+15.479)-(13.577+20)) x 100% 

     (13.577+20) 

=   14,16% 

 

 Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan : 

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman 

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

tahun 2015 sebanyak 20 proyek 

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas 

tahun 2015 sebanyak 13.577 proyek 

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas 

tahun 2017 sebanyak 15.479 proyek 

* Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman 

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

tahun 2017 sebanyak 44 proyek 
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Data pendukung terkait dengan capaian Program dapat dilihat pada 

tabel berikut ini 

 
Tabel 2.3 

Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah 
Tahun 2015 dan 2017 

 

TAHUN 

PMA PMDN TOTAL PMA DAN PMDN INVESTASI DAERAH 

P INVESTASI ($) P INVESTASI (Rp) P INVESTASI (Rp) P INVESTASI (Rp) 

2015 12 14.675.100 

(Rp.190.776.300.000) 

8 828.416.500.000 20 1.019.192.800.000 13.577 30.210.584.696.015 

2016 43 209.648.300 

(2.725.427.900.000) 

16 1.072.644.600.000 59 3.797.872.500.000 14.754 39.687.635.761.008 

2017 34 166.454.200 

(Rp.2.313.713.380.000)  

10 1.658.419.300.000 

 

44 3.972.132.680.000 15.479 44.678.263.258.982 

 

 

2) Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi. 

Dari target 12% telah terealisasi 80,49% sehingga persentase capaian 

kinerja sebesar 670,75%. 

 

Realisasi sebesar 80,49% diperoleh dari hasil perhitungan dengan 

formulasi sebagai berikut : 

 [jumlah rencana proyek investasi (t)-jumlah rencana proyek investasi (t0) x100% 

 jumlah rencana proyek investasi (t0)  

 

 =  (148+0)-(0+82)) x 100% 

          (0+82) 

 =  80,49% 

 

 Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan : 

* Jumlah rencana proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas 

tahun 2017 sebanyak 0 

* Jumlah rencana proyek investasi Perusahaan Penanaman Modal 

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

2017 sebanyak 148 proyek 
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* Jumlah rencana proyek investasi pada Perusahaan Penanaman 

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

tahun 2015 sebanyak 82 proyek 

* Jumlah rencana proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas 

tahun 2015 sebanyak 0 

 

Data pendukung Rencana Investasi PMA dan PMDN Tahun 2015 dan 

2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 2.4 

Rencana Investasi PMA dan PMDN  
Tahun 2015 dan 2017 

 

TAHUN 

PMA PMDN TOTAL PMA DAN PMDN 

P INVESTASI ($) P INVESTASI (Rp) P INVESTASI (Rp) 

2015 67 100.436.700 

 

15 3.658.697.400.000 82 3.658.697.400.000 

2017 126 1.108.485.555 

 

22 5.546.145.200.000 148 5.546.145.200.000 

 

 

c. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

 Dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan 

non perizinan. 

 Dari target 72% telah terealisasi 74,33% sehingga persentase capaian 

kinerja sebesar 103,24% 

 

Realisasi sebesar 74,33% diperoleh dari hasil perhitungan dengan 

formulasi sebagai berikut : 

=  Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu x 100% 

    Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan 

 =  58.130 x 100% 

    78.201 

=  74,33% 
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Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan : 

*  Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu tahun 2017 

sebanyak 58.130 ijin. 

*  Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan tahun 2017 

sebanyak 78.201 ijin. 

 

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. 

 Dari Target 72% telah terealisasi sebesar 72,67% sehingga persentase 

capaian kinerja sebesar 100.93%. 

 

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Pelayanan PTSP 

Dengan indikator Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang dihasilkan dari target 60.000 ijin telah terealisasi sebanyak 67.746 

ijin, sehingga persentase capaian sebesar 112,91%.  

 

b. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan. 

 Indikator kegiatan tersebut adalah Jumlah wajib daftar perusahaan yang 

dibina. Dari target 500 orang telah terealisasi sebanyak 517 orang 

sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,40%. 

 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program/kegiatan : 

 

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

 - Bintek Penyusunan Informasi Industri. 

  Tidak tercapainya target kegiatan ini dikarenakan kurangnya 

kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kegiatan tersebut, hal ini 

dikarenakan kurangnya pemahaman kewajiban pelaku usaha untuk 

melaporkan kegiatan industri. 
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  - Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

  Tidak tercapainya target kegiatan ini dikarenakan petugas pelayanan 

perizinan dan non perizinan dari petugas pelayanan Perangkat 

Daerah lain  yang bertugas di UPTSA Timur dan Pusat  banyak yang 

tidak hadir.  

 

 - Pengawasan Perijinan di Bidang Industri. 

  Kegiatan tersebut ditunjang oleh 3 sub kegiatan, salah satu sub 

kegiatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga 

mengakibatkan tidak tercapainya target kegiatan. 

  Adapun capaian sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :  

  * Monitoring peredaran cukai rokok illegal. 

  Dari target 31 dokumen telah terealisasi 31 dokumen sehingga 

persentase capaian sebesar 100%. 

 

  * Monitoring perkembangan industri rokok dan mesin linting. 

  Dari target 11 dokumen telah terealisasi 10 dokumen sehingga 

persentase capaian sebesar 90,91%. Tidak tercapaianya target 

monitoring perkembangan industri rokok dan mesin linting 

dikarenakan dari target 11 industri yang dimonitor hanya 10 

industri rokok yang masih aktif. 

 

  * Pengawasan Ijin Industri. 

  Dari target 11 dokumen telah terealisasi 31 dokumen sehingga 

persentase capaian sebesar 100%.  

 

b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

  - Kegiatan Temu Usaha Logistik. 

  Tercapainya target pada kegiatan dimaksud karena adanya komitmen 

seluruh pihak terkait pada sektor logistik. 

  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Surabaya melaksanakan kegiatan temu usaha logistik dalam rangka 

mempertemukan para pelaku usaha di sektor logistik dan asosiasi-
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asosiasi sektor logistik dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya serta BUMN dan BUMD yang medukung 

kegiatan sektor logistik. Tujuan dari kegiatan tersebut merumuskan 

dan merekomendasikan strategi dan atau kebijakan yang relevan 

untuk memperbaiki kualitas sektor logistic sebagai usaha 

meningkatkan penanaman modal di Kota Surabaya.  

 

  - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal.  

  Tercapainya target kegiatan dimaksud dikarenakan adanya forum 

koordinasi perencanaan penanaman modal yang melibatkan pelaku 

sektor logistic, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, perbankan dan 

akademisi yang melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman 

Modal di tahun berjalan dan perencanaan kegiatan kegiatan 

Penanaman Modal di tahun yang akan datang.  

 

 - Kegiatan Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan pemetaan yang didasarkan pada Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang 

diakurasikan untuk mendapatkan sejumlah 244 lembaga. Lingkup 

spasial kegiatan tersebut adalah diseluruh wilayah administratif Kota 

Surabaya yang dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu : Surabaya 

Pusat, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara dan 

Surabaya Selatan. Tujuan kegiatan tersebut adalah memetakan 

potensi ekonomi, infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja dan para 

pelaku usaha. 

 

 - Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan laporan pengendalian penanaman modal yang 

disusun berdasarkan rekapitulasi realisasi investasi setiap periode 

(triwulan dan semester).  
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 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena kegiatan 

penyelenggaraan promosi investasi dilakukan sesuai dengan jadwal  

pameran dari pihak penyelenggara pelaksana pameran dan kebijakan 

dari pimpinan serta terealisasinya kepada publik terkait hasil 

pembangunan maupun peluang dan potensi investasi kota. 

  

 - Kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena kebutuhan akan 

data dan informasi terkait peluang dan potensi kota Surabaya pada 

setiap unit pengembangan dan sesuai Perda No. 12 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 

2034. 

 

  - Kegiatan Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena untuk memenuhi 

kebutuhan data investasi sebagai bahan pengambil keputusan 

stakeholder dalam menentukan investasi di kota Surabaya.  

 

  - Kegiatan Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena Koordinasi dan 

sinkronisasi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelaku usaha / pemangku 

kepentingan lainnya, terkait investasi.  

 

  - Kegiatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. 

  Kegiatan tersebut dalam bentuk klinik investasi dengan tujuan 

memberikan sosialisasi dan informasi dalam memulai usaha, 

perluasan usaha dan seluruh kebutuhan perijinan usaha yang harus 

dimiliki perusahaan dengan mendatangkan narasumber, bea cukai, 

perpajakan, BPJS tenaga kerja dan BPJS Kesehatan dan Instansi 

Teknis yang terkait perizinan serta memfasilitasi pengusaha/investor 

yang memerlukan konsultasi dalam melakukan kegiatan penanaman 

modal di Kota Surabaya. 
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  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena adanya kebutuhan 

pengusaha/investor terkait informasi tersebut diatas dan juga 

kebutuhan investor dalam memperoleh kemudahan pelayanan. 

 

  - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena :   

  Adanya perencanaan kegiatan, target capaian kinerja, alokasi 

anggaran (pagu indikatif) dan lokasi kegiatan. 

  Telah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

 

- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat 

Daerah. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena kebutuhan akan 

penyediaan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

kegiatan Dinas.  

 

  - Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Perkantoran. 

  Tercapainya kegiatan sesuai dengan target karena kebutuhan akan 

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam rangka 

mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas.  

 

 c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja kegiatan dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

  - Kegiatan Pelayanan PTSP. 

  Tercapainya kegiatan melebihi target karena : 

  adanya kemudahan dalam pelayanan publik di Kota Surabaya melalui 

sistem perijinan yang dilakukan secara on line yang dapat diakses 

melalui Surabaya Single Windows (SSW) dan kesadaran pelaku 

usaha akan pentingnya legalitas dalam menjalankan usahanya. 
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 - Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan.  

  Tercapainya kegiatan melebihi target karena penentuan jumlah 

peserta tergantung dari kecamatan yang melihat potensi UKM yang 

belum memiliki ijin usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta kesadaran UKM akan 

pentingnya legalitas didalam menjalankan usahanya. 

 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah. 

Dengan tercapainya program  Tahun 2017 yaitu 2 Program telah memenuhi 

target dan 4 Program telah melebihi target kinerja maka implikasi yang timbul 

adalah tersedianya pedoman perencanaan tahun depan. 

 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. 

- Meningkatkan pemberian informasi terkait kewajiban pengusaha. 

- Perencanaan anggaran diharapkan lebih lebih efisien dan efektif. 

- Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan etika atau tata 

cara pelayanan, informasi dan tersedianya/terpeliharanya sarana 

pendukung. 

 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel T-C.29  
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisikan  kajian  terhadap  capaian  kinerja  pelayanan  Perangkat  Daerah 

berdasarkan  indikator  kinerja  yang  sudah  ditentukan  dalam SPM maupun  

terhadap  IKK  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2008. 

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang  dapat kita gambarkan 

kinerjanya adalah terkait Indicator Kinerja Kunci sedangkan untuk Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Urusan pemerintah  bidang  penanaman  modal  tidak  

termasuk urusan  pemerintah  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan dasar,  

sehingga  tidak  memerlukan  standard pelayanan minimal, hal tersebut tertuang 

didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 

Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar terdiri atas : 

a. Pendiidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 

f. Sosial. 
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Analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Dalam rangka mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan maka akan disampaikan analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

untuk Aspek Tingkat Capaian Kinerja Terobosan Inovasi Baru dan Aspek 

Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, 

berikut Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) : 

  
Tabel 2.5 

Tataran Pelaksana Kebijakan  
Aspek Tingkat Capaian Kinerja Terobosan InovasiI Baru 

 

ASPEK FOKUS IKK 
RUMUS 

PERHITUNGAN 
JENIS DATA 

(2017) 
CAPAIAN 
KINERJA 

KET 

TEROBOSAN/ 
INOVASI BARU 
DALAM 
PENYELENGGA-
RAAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 

Daya 
saing 
daerah 

Jumlah 
persetujuan 
investasi 

Jumlah Ijin 
Investasi 
dalam tahun 
2017 

Persetujuan 
ijin Investasi 
pada Tahun 
2017, 
sebanyak 
44 ijin PMA 
dan PMDN 

44 ijin PMA dan 
PMDN 

 
 

Tabel 2.6 
    Tataran Pelaksana Kebijakan  

Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan 
Tahun 2017 

 

Urusan IKK Rumus/Persamaan 
Capaian 
Kinerja 

Penanaman 
Modal 

Kenaikan/ 
penurunan Nilai 
Realisasi PMDN 
(milyar rupiah) 

Realisasi PMDN tahun 2017 - Realisasi PMDN 2016 x 100% 

                              Realisasi PMDN 2016 

 

 

 

  ( 1.664.619.300.000 ) – ( 1.072.644.600.000 )  x 100% 

                   ( 1.072.644.600.000 ) 

 

55,19 % 

 

 
Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada tabel T-C.30 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

  Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :  

  

 Permasalahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang bersumber 

dari internal  

 - Jaringan trouble pada saat jam pelayanan.  

 - Sarana dan prasarana (spesifikasi komputer kurang mendukung untuk 

pelayanan secara online). 

 - Keterbatasan penguasaan materi karena kurang mendapatkan pelatihan 

terkait proses dan penerbitan izin. 

 - Belum terintegrasinya data dari Dinas Lingkungan Hidup dan DPRKPCKTR 

terkait dengan lokasi usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha. 

 - Belum maksimalnya sinergitas antara pemerintah Kota Surabaya dengan 

pelaku usaha logistic, Pelindo III dan PT KAI dalam rangka menciptakan iklim 

investasi. 

 - Belum menemukan format yang tepat dalam menyajikan data investasi 

secara keseluruhan. 

 - Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengendalian 

Penanaman Modal. 

 

 Hambatan bersumber dari eksternal 

 - Masyarakat belum terbiasa dengan pengurusan perizinan secara online dan 

paperless. 

 - Adanya keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha perdagangan 

terhadap kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai peruntukan (Surat 

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak mensyaratkan kesesuaian peruntukan 

lokasi usaha). 

 - Peraturan dari Pemerintah yang sering berubah dan belum disosialisasikan. 

 - Adanya perbedaan kebijakan pada setiap daerah terkait kewenangan 

pelayanan perizinan. 

 - Infrastruktur dan sarana penunjang transportasi masih dirasa kurang oleh 

para pelaku usaha disektor logistic , untuk memutus panjangnya rantai pasok 

agar terjadi efisiensi cost. 
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 - Kurang tepatnya waktu dari stakeholder dalam memberikan data kegiatan 

yang dilakukan terkait data penunjang investasi. 

 -  Data yang disajikan belum menggambarkan investasi secara keseluruhan. 

 - Belum adanya persepsi yang sama terhadap kebutuhan investasi. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 Review terhadap rancangan awal RKPD  yaitu proses yang dilakukan dengan 

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.  

Dari hasil review yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa ada perubahan 

nama kegiatan, indikator kegiatan dan perubahan anggaran 

(kenaikan/penurunan pagu indikatif). 

   

 Adanya perubahan dari rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Perubahan anggaran (penurunan pagu indikatif) 

Penurunan anggaran dikarenakan adanya efisiensi terhadap belanja 

kegiatan. 

b. Perubahan anggaran (kenaikan pagu indikatif) 

Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian SSH( Standar Satuan  

Harga) dan kenaikan UMK. 

c Perubahan nama kegiatan dikarenakan menyesuaikan dengan jenis kegiatan 

yang dilakukan. 

 

 Untuk lebih jelasnya terkait dengan hal tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 Tidak terdapat usulan program atau kegiatan dari pelaksanaan Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Surabaya tidak melakukan penelaahan usulan program dan 

kegiatan masyarakat. 

   

Tabe T-C.32 
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 

 
  

NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 
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BAB III   
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH   

  

 

3.1   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

Adapun Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kota Surabaya Pada 

Rencana Kerja Tahun 2019 yang telah disinkronkan dengan prioritas 

pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Jawa Timur dapat dijelaskan 

pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 3.1 

Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur,  
Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 

 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 
NASIONAL 2019 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 
PROVINSI JAWA 

TIMUR 2019 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 

KOTA SURABAYA 
2019 

SASARAN 
PEMBANGUNAN 

KOTA 
SURABAYA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

TARGET LOKASI 
PERANGKAT 

DAERAH 

Peningkatan 
nilai tambah 
ekonomi 
melalui 
pertanian, 
industri, dan 
jasa produktif 

Peningkatan 
agro industri 
melalui nilai 
tambah 
pengembangan 
agro maritime 
serta akselerasi 
kepariwisataan 

Peningkatan peran 
perdagangan dan 
jasa pada 
pertumbuhan kota 
dengan mendorong 
keterlibatan dunia 
usaha dalam 
pembangunan 

Meningkatkan 
realisasi PMA 
dan PMDN 
(SPIPISE dan 
Non SPIPISE) 

Program 
Peningkatan 
Iklim dan 
Realisasi 
Investasi 

Koordinasi 
Perencanaan 
Penanaman 
Modal 

100 
orang 

Gedung 
milik 
Pemerintah 
Kota 
Surabaya 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu  

     Penyelengga
raan Promosi 
Investasi 

3 kali Wilayah 
Jawa serta 
luar jawa 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

     Penyusunan 
Dokumen 
Analisa 
Potensi dan 
Peluang 
Investasi di 
Surabaya 

3 
dokumen 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

     Pembinaan 
PMA dan 
PMDN 

200 
lembaga 

Gedung 
milik 
Pemerintah 
Kota 
Surabaya 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

     Pendamping
an PMA dan 
PMDN 

300 
lembaga 

Kota 
Surabaya 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

 



RENJA 2019   

 

 

 53 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 
NASIONAL 2019 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 
PROVINSI JAWA 

TIMUR 2019 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 

KOTA SURABAYA 
2019 

SASARAN 
PEMBANGUNAN 

KOTA 
SURABAYA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

TARGET LOKASI 
PERANGKAT 

DAERAH 

   Peningkatan 
Sistem 
Manajemen 
City Logistik 

Program 
Peningkatan 
Investasi 
Fasilitas 
Pendukung 
Logistik 

Temu Usaha 
Fasilitas 
Pendukung 
Logistik 

100 
orang 

Gedung 
milik 
Pemerin tah 
Kota 
Surabaya 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

         

   Meningkatkan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Program 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 
Terpadu 

60.000 
berkas 

Kantor 
pelayanan 
perizinan 
terpadu 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

     Koordinasi 
Teknis 
Pelayanan 
Pnerbitan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 
Terpadu  

24 kali Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
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3.2   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah   

Visi dan Misi Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :  

 

Visi 

“Peningkatan investasi dengan pelayanan perizinan yang prima dan 

informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi” 

 

Misi 

a. Mewujudkan Kota Surabaya sebagai penghubung perdagangan dan jasa 

melalui peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik.  

b. Mewujudkan kota Surabaya sebagai tujuan investasi melalui promosi 

investasi dan kerjasama dengan para stakeholders. 

c. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, murah, 

cepat, dan pasti melalui peningkatan kualitas teknologi informasi.  

d. Memantapkan tata kelola administrasi dinas yang baik  

  

 Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Surabaya yaitu: 

a. Peningkatan sistem manajemen city logistic  

b. Meningkatkan realisasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

d. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik 

 

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Surabaya yaitu: 

a. Meningkat nya Investasi Pendukung Logistik 

b. Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi 

c. Meningkatnya Kualitas pelayanan perijinan  

d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung 

keberhasilan program  

e. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat 

daerah. 
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BAB IV   
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH   

  

 

4.1   Program dan Kegiatan 

 Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk 

mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan 

program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 

2019 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana 

Strategis (Renstra) 2016 – 2021.  

 

 a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan 

kegiatan mengacu pada : 

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. 

- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Surabaya.  

 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kota 

Surabaya yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Tahun 2016 - 2021, maka tema visi, misi, tujuan dan sasaran Kota 

Surabaya adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kota Surabaya 

 

VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 

KOTA SENTOSA 
YANG 
BERKARAKTER 
DAN 
BERDAYA 
SAING GLOBAL 
BERBASIS 
EKOLOGI 

1 Mewujudkan 
sumber daya 
masyarakat yang 
berkualitas 

Meningkatkan kualitas 
pendidikan 

Mewujudkan pemerataan 
aksesibilitas dan kualitas 
pendidikan formal 

   Mewujudkan pemerataan 
aksesibilitas dan kualitas 
pendidikan nonformal 
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VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 

  Meningkatkan derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Meningkatkan 
aksesibilitas dan kualitas 
pelayanan kesehatan 
masyarakat bagi warga 
miskin 

 
   Meningkatnya kualitas 

layanan kesehatan ibu 
dan anak 

 
   Meningkatkan kualitas 

sarana, prasarana, serta 
tata kelola layanan 
kesehatan 

 
   Mewujudkan lingkungan 

sehat di masyarakat 

 
   Meningkatnya kualitas 

layanan KB dasar 

 
  Meningkatkan 

ketahanan pangan 
Meningkatkan 
ketersediaan, kualitas 
konsumsi, dan keamanan 
pangan 

 
   Meningkatkan distribusi 

pangan 

 
  Meningkatkan kualitas 

dan prestasi generasi 
muda 

Meningkatkan potensi 
pemuda dan organisasi 
pemuda dalam hal 
wawasan dan karakter 
kebangsaan agar mampu 
berpartisipasi dalam 
pelaksanaan 
pembangunan 

 
   Meningkatkan dan 

mempertahankan 
prestasi olahraga di 
tingkat regional, nasional 
dan internasional 

 
  Meningkatkan 

kompetensi angkatan 
kerja untuk 
mengurangi angka 
pengangguran 

Meningkatkan perluasan 
kesempatan kerja bagi 
angkatan kerja 

 
   Menciptakan hubungan 

antar pemangku 
kepentingan dalam 
lingkup industrial yang 
harmonis 



RENJA 2019   

 

 

 57 

VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 

 
2 Memberdayakan 

masyarakat dan 
menciptakan 
seluas-luasnya 
kesempatan 
berusaha 

Meningkatkan 
penanganan PMKS 

Meningkatkan pelayanan 
pemenuhan kebutuhan 
dasar dan rehabilitasi 
PMKS 

 
  Menurunkan PMKS 

melalui 
pemberdayaan PMKS 
usia produktif dalam 
kelompok-kelompok 
usaha 

Meningkatkan 
keterampilan PMKS usia 
produktif  

 
  Meningkatkan 

pemberdayaan 
perempuan, serta 
perlindungan 
perempuan dan anak 

Meningkatkan 
pemberdayaan 
perempuan 

 
   Meningkatkan 

perlindungan perempuan 
dan anak 

 
3 Memelihara 

keamanan dan 
ketertiban umum 

Meningkatkan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
untuk mendukung 
pelaksanaan 
pemerintahan daerah 

Meningkatkan kualitas 
dan intensitas 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan peraturan 
daerah 

 
   Meningkatkan kualitas 

pelaksanaan norma 
masyarakat, toleransi dan 
kerukunan antar umat 
beragama 

 
4 Mewujudkan 

penataan ruang 
yang terintegrasi 
dan memperhatikan 
daya dukung kota 

Mewujudkan 
sinkronisasi sistem 
penataan ruang dan 
sistem pertanahan 

Meningkatkan 
sinkronisasi dan integrasi 
rencana rinci dan 
rencana induk sektoral 
dengan rencana tata 
ruang wilayah (RTRW) 

 
   Mewujudkan penyediaan 

lahan untuk 
pembangunan bagi 
kepentingan umum 

 
   Meningkatnya 

pengamanan dan 
pengelolaan aset tanah 
dan/atau bangunan 
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VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 

 
  Meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup kota 
yang bersih dan hijau 

Meningkatkan 
manajemen pengelolaan 
dan kualitas Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

 
   Optimalisasi sistem 

pengelolaan kebersihan 
dan persampahan secara 
terpadu yang berbasis 
masyarakat dengan 
penerapan teknologi 
tepat guna dan ramah 
lingkungan 

 
   Meningkatkan kualitas 

udara dan air 

 
  Mewujudkan sistem 

ketahanan yang 
handal terhadap 
bencana 

Pengembangan sistem 
penanggulangan 
bencana yang antisipatif 
dan tanggap 

 
5 Memantapkan 

sarana dan 
prasarana 
lingkungan dan 
permukiman yang 
ramah lingkungan 

Memantapkan sarana 
prasarana pada 
kawasan perumahan 
dan permukiman 
untuk mewujudkan 
lingkungan yang 
berkualitas 

Meningkatkan 
penyediaan serta 
pengelolaan lingkungan 
perumahan dan kawasan 
permukiman layak huni 

 
  Meningkatkan upaya 

pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
alternatif yang ramah 
lingkungan 

Meningkatkan upaya 
penerapan teknologi dan 
peran serta masyarakat 
dalam pengembangan 
dan pemanfaatan energi 
alternatif 

 
  Meningkatkan upaya 

konservasi energi 
Meningkatkan upaya 
penerapan konservasi 
energy 

 
6 Memperkuat nilai-

nilai budaya lokal 
dalam sendi-sendi 
kehidupan 
masyarakat 

Melestarikan budaya 
local 

Meningkatkan 
perlindungan budaya 
lokal 

 
   Meningkatkan 

pengembangan dan 
pemanfaatan budaya 
local 

 
  Meningkatkan minat 

dan budaya baca 
masyarakat 

Mewujudkan peningkatan 
minat dan budaya baca 
masyarakat melalui 
peningkatan akses baca 
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VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 

 
  Mewujudkan 

wawasan, karakter 
dan nilai-nilai 
kebangsaan generasi 
muda 

Memantapkan wawasan, 
karakter dan nilai-nilai 
kebangsaan generasi 
muda 

 
7 Mewujudkan 

Surabaya sebagai 
pusat penghubung 
perdagangan dan 
jasa antar pulau dan 
internasional 

Meningkatkan arus 
perdagangan 
internasional dan 
antar pulau dari dan 
menuju Surabaya 

Peningkatan sistem 
manajemen city logistic 

 
   Meningkatnya jaringan 

bisnis (G to G dan G to 
B) jasa dan perdagangan 
komoditi barang dalam 
skala internasional dan 
antar pulau yang 
ditunjang dengan pusat 
pelayanan informasi yang 
terintegrasi 

 
8 Memantapkan tata 

kelola pemerintahan 
yang baik 

Meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan public 

Meningkatkan kapasitas 
dan kompetensi aparatur 
pemerintahan 

 
   Meningkatkan tata kelola 

administrasi 
pemerintahan yang baik 

 
   Meningkatkan kualitas 

pelayanan public 

 
  Memantapkan 

kemandirian 
keuangan daerah 

Meningkatkan dan 
mengoptimalkan 
pengelolaan sumber 
penerimaan daerah 
secara efektif dan efisien 

 
9 Memantapkan daya 

saing usaha-usaha 
ekonomi lokal, 
inovasi produk dan 
jasa, serta 
pengembangan 
industri kreatif 

Mendorong 
pemantapan daya 
saing UMK pada 
sektor pertanian, 
barang dan jasa serta 
koperasi melalui 
peningkatan 
produktivitas dan 
pengembangan 
industri kreatif 

Meningkatkan 
produktivitas UMK sektor 
produksi barang dan jasa 

 
 Meningkatkan 

produktivitas koperasi 

 
  Meningkatkan 

produktivitas sektor 
pertanian 
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VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN 

 
   Meningkatkan 

produktivitas sektor 
kelautan dan perikanan 

 
   Meningkatkan 

pertumbuhan dan 
produktivitas pelaku 
sektor industri kreatif 

 
  Meningkatkan kinerja 

pariwisata dalam 
rangka mewujudkan 
daya saing global 

Meningkatkan jumlah 
transaksi keuangan yang 
dilakukan wisatawan 

 
  Meningkatkan kinerja 

investasi dalam 
rangka mewujudkan 
daya saing global 

Meningkatkan realisasi 
PMA dan PMDN 
(SPIPISE dan non 
SPIPISE) 

 
10 Mewujudkan 

infrastruktur dan 
utilitas kota yang 
terpadu dan efisien 

Mengembangkan dan 
mengoptimalkan 
kinerja sistem 
drainase kota 

Penyediaan sistem 
drainase kota yang 
terpadu, efektif dan 
efisien 

 
  Meningkatkan 

jaringan dan 
pelayanan 
transportasi kota yang 
terpadu 

Menyediakan dan 
meningkatkan kinerja 
jaringan jalan 

 
   Menyediakan sistem 

manajemen transportasi 
yang berkualitas 

 
   Penyediaan dan 

optimalisasi sistem 
angkutan umum massal 
yang berkualitas dan 
ramah lingkungan 

 
  Meningkatkan 

pembangunan dan 
pelayanan utilitas kota 
secara terpadu dan 
merata 

Meningkatnya sistem 
jaringan dan kualitas 
layanan air bersih 

    
Meningkatnya sistem 
jaringan dan kualitas PJU 

    
Meningkatnya pelayanan 
utilitas kota lainnya 
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Dari 10 Misi pembangunan Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan Misi 7, 8 dan 9, 

dengan tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

- Misi 7 

Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa 

antar pulau dan internasional 

Sasaran : 

Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan 

menuju Surabaya 

Tujuan : 

 Peningkatan sistem manajemen city logistic. 

 

- Misi 8 

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

Sasaran : 

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 

Tujuan : 

Meningkatkan kualitas pelayanan public 

 

- Misi 9 

Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan 

jasa, serta pengembangan industri kreatif. 

Sasaran : 

Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global 

Tujuan : 

Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE) 
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b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya 

pada Tahun 2019 menjalankan mandat 6 Program dan 20 kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 15.650.829.302,- adapun program dan kegiatan 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

   

1. Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.696.836,-       

Program tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu:  

a. Temu Usaha Fasilitas Pendukung Logistik 

 

2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.046.161.856,- 

Program tersebut diatas didukung oleh 9 kegiatan yaitu : 

a. Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal 

b. Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya  

c. Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 

d. Penyelenggaraan Promosi Investasi. 

e. Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di 

Surabaya 

f.   Pengelolaan Data Investasi 

g. Pembinaan PMA dan PMDN 

h. Pendampingan PMA dan PMDN 

i.   Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal 

 

3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.970.372.293,-   

Program tersebut diatas didukung oleh 7 kegiatan yaitu : 

a   Bimtek Penyusunan Laporan Industri 

 b. Bimtek Perizinan Penanaman Modal 

c.   Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu  

d.  Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 

e. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 
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f.   Pengawasan Perijinan Industri dan Tanda Daftar Perusahaan  

g. Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 

Terpadu 

 

4.  Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.424.177,-    

Program tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Perangkat Daerah 

 

 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.951.236.745,-   

Program tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah 

  

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Kedinasan 

 Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 329.937.395,- 

  Program tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu : 

 a. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran 

 

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu 

indikatif dapat diuraikan sebagai secara detail pada tabel dibawah ini 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















