
REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

No URUSAN
SKPD/UNIT

KERJA
KEBIJAKAN

URAIAN
PROGRAM/KEGIATAN

TARGET REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN

PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI TINJUT REKOM DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENANAMAN
MODAL

Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan

Penguatan
kapasitas dan
daya saing
ekonomi rakyat
secara
berkelanjutan

Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman
Modal

Persentase bahan kajian
potensi penanaman modal
yang dipromosikan

65 65 100
Penyelesaian kajian sesuai target waktu
yang ditentukan sehingga waktu
promosi tercukupi

Penyelesaian kajian sesuai target
waktu yang ditentukan sehingga
waktu promosi tercukupi

Kegiatan Perencanaan
Kebijakan Penanaman
Modal

Jumlah dokumen
kebijakan penanaman
modal yang disusun

1 1 100

Target kinerja sudah terpenuhi namun
sempat terkendala dikarenakan adanya
proses refocusing anggaran karena
pandemi covid-19

Memaksimalkan penggunaan
anggaran dalam penyusunan
dokumen kebijakan penanaman
modal dan telah tercapai pada
triwulan III

Sesuai rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur
tahun 2019 terkait dasar hukum dalam
peningkatan investasi, telah dilakukan
Penyusunan Perencanaan Kebijakan Penanaman
Modal dengan merujuk Perda RPIP dan Pergub
RUPM Jawa Tengah sebagai dasar hukum dalam
peningkatan investasi di Jawa Tengah.

Kegiatan Penyusunan
Pemetaan Potensi Peluang
Investasi dan
Kewilayahan Penanaman
Modal

Jumlah kajian potensi
dan kewilayahan PM
yang disusun

1 1 100

Target kinerja sudah terpenuhi namun
sempat terkendala dikarenakan adanya
proses refocusing anggaran karena
pandemi covid-19

Memaksimalkan penggunaan
anggaran dalam penyusunan
dokumen kajian potensi dan
kewilayahan penanaman modal
dan telah tercapai pada triwulan III

Sesuai rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur
tahun 2019 terkait regulasi tentang insentif
kemudahan berinvestasi pada Kabupaten/Kota,
telah dilakukan tindak lanjut - Mendorong dan
memfasilitasi penyusunan Perbup/ Perwali
Insentif Penanaman Modal di Kabupaten/Kota,
dan saat ini yang telah memiliki peraturan
tersebut antara lain Kabupaten Kebumen dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal, dan b.
Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal di Kabupaten Purworejo.

Bidang Promosi
PM

Penguatan
kapasitas dan
daya saing
ekonomi rakyat

Promosi Dan Kerjasama
Penanaman Modal
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secara
berkelanjutan

Rasio jumlah ijin usaha dan /
atau izin komersial / izin
operasional terhadap jumlah
kepeminatan penanaman
modal

10 20.29 202.9

- Dampak pandemi Covid 19
mengakibatkan banyak calon investor
yang menunda investasinya; - Selain itu
sebagian besar Kab./Kota di Jawa
Tengah masih melakukan revisi RTRW
sehingga berakibat pada kepastian lahan
yang diperlukan untuk investasi

- Melakukan promosi investasi
secara online dan memfasilitasi
dengan pihak terkait sesuai
kewenangan provinsi; -
Berkoordinasi dengan Kab./Kota
setempat terkait kendala RTRW

Rasio jumlah realisasi
kemitraan Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan UKM
terhadap jumlah kepeminatan
kemitraan Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan UKM

10 12 120

- Dampak pandemi Covid 19
mempengaruhi proses produksi
beberapa Usaha Besar dan Usaha Kecil
sehingga para pelaku Usaha Besar
sementara membatasi untuk tidak
bermitra terlebih dahulu; - Pelaku Usaha
Kecil belum bisa memenuhi permintaan
barang sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan Usaha Besar; - Keterbatasan
teknologi, tenaga kerja dan permodalan
pelaku UKM menyebabkan rencana
kemitraan yang akan terjalin belum
dapat terealisasi.

Berusaha memfasilitasi para
pelaku Usaha Kecil agar dapat
tetap bermitra dengan Usaha Besar
dengan berkoordinasi antar
Stakeholder dan SKPD terkait
(Disperindag Prov. Jateng, Dinkop
UKM Prov. Jateng, Perguruan
Tinggi, Kadin, Apindo, dsb)

Kegiatan Promosi Dalam
dan Luar Negeri

Jumlah Kepeminatan
Penanaman Modal yang
dihasilkan

10 37 370

Dampak COVID-19 menyebabkan
pembatasan pada pertemuan tatap muka
dengan para calon investor dan
kunjungan lapangan ke lokasi diminati
oleh para calon investor.

Mekanisme pertemuan dengan
para calon investor yang berminat
berinvestasi di Jawa Tengah
melalui video confference, zoom
meeting, e-mail dan media sosial
lainnya dengan stakeholders terkait
dengan menyajikan data dan
dokumentasi lokasi investasi yang
diminati

Sesuai rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur
tahun 2019 terkait publikasi potensi dan peluang
investasi di Jawa Tengah secara berkala telah
ditindaklanjuti dengan Penggunaan Social Media
Ads (Instagram Ads & Facebook Ads) serta
Google Adwords untuk menjangkau masyarakat
luas yang membutuhkan informasi terkait dengan
penanaman modal di Jawa Tengah, serta dengan
pelaksanaan - Digitalisasi Promosi Investasi Jawa
Tengah.

Kegiatan Pembinaan
Kepeminatan Penanaman
Modal

Jumlah kepeminatan
Penanaman Modal yang
menjadi izin usaha
dan/atau izin
Komersial/Izin
Operasional

7 14 200
Akibat Pandemi Covid 19, banyak calon
investor yang menunda investasinya.

Memfasilitasi dengan pihak terkait
sesuai kewenangannya atas
kendala yang dihadapi investor

Kegiatan Pemberdayaan
Usaha dan Kerjasama
Penanaman Modal
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Jumlah realisasi
kerjasama kemitraan
PMA/PMDN dengan
UKM

5 6 120

Dampak pandemi covid 19
mempengaruhi proses produksi
beberapa usaha besar dan usaha kecil
sehingga para pelaku usaha besar
membatasi untuk tidak bermitra terlebih
dahulu

Berusaha memfasilitasi para
pelaku usaha kecil agar dapat tetap
bermitra dengan usaha besar di
tahun 2021 dengan berkoordinasi
antar stakeholder dan SKPD terkait
(Disperindag Prov. Jateng, Dinkop
UKM Prov. Jateng, Perguruan
Tinggi, Kadin, Apindo, dsb)

Bidang
Pelayanan
Perizinan

Penguatan
kapasitas dan
daya saing
ekonomi rakyat
secara
berkelanjutan

Pelayanan Perijinan

Persentase penyelesaian
perizinan sesuai standar
pelayanan

92 98.71 107.29

Target kinerja sudah terpenuhi namun
sempat terkendala dikarenakan adanya
proses refocusing anggaran karena
pandemi covid-19

Memaksimalkan penggunaan
anggaran dalam penyelesaian
perizinan sesuai standar pelayananl
sehingga target dapat tercapai

Kegiatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Bidang Perekonomian

Jumlah layanan
perizinan bidang
perekonomian

765 2674 349.54

Proses pelimpahan dari Dinas Teknis ke
DPMPTSP Prov. Jateng terkait standar
operasional prosedur pelayanan,
standarisasi form surat persetujuan,
surat rekomendasi teknis persetujuan
dan surat rekomendasi penolakan.

Koordinasi Intern dan dengan
Dinas-Dinas Teknis terkait

Kegiatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Bidang Kesra dan
Lingkungan

Jumlah layanan
perizinan Bidang Kesra
dan Lingkungan

1710 2102 122.92

Terkait proses pengajuan izin selama
pandemi tidak dapat dilakukan secara
langsung/offline serta adanya update
OSS versi 1.1 yang menyebabkan izin
yang sudah dinotif hilang

Pengajuan izin dilakukan secara
offline melalui SIAP Jateng, serta
terkait OSS dilakuka notifikasi
ulang ataupemohon bisa memilih
di OSS bila sudah mempunyai izin
lama.

Kegiatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Bidang Pembangunan
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Jumlah Layanan
Perizinan Bidang
Pembangunan

2590 4214 162.7

Karena kondisi pelayanan perizinan
dilakukan secara online, beberapa
pelaku usaha sektor PU Bimacikar
mengalamikesulitan pada proses
verifikasi KSWP pada aplikasi SIAP
Jateng. Serta pada sektor kelautan dan
perikanan terdapat NSPK yang belum
diatur oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan terkait bidang usaha
pemasaran.

Koordinasi dengan instansi terkait
dan memberikan bantuan dalam
kesulitan mengakses validasi
KSWP. Serta terkait NSPK yang
belum diatur tersebut telah
melakukan koordinasi dengan
Dinas Kelautandan Perikanan
untuk mengupdate informasi
NSPK tersebut.

Bidang
Pengawasan
dan
Pengendalian
PM

Penguatan
kapasitas dan
daya saing
ekonomi rakyat
secara
berkelanjutan

Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal

Persentase realisasi proyek
penanaman modal

15 35.44 236.27

Peraturan Pemerintah nomor 142 tahun
2015 tentang kawasan industri pasal 36
menyebutkan Perusahaan Industri yang
akan menjalankan industri wajib
berlokasi di Kawasan Industri kecuali
daerah Kabupaten Kota belum memiliki
Kawasan Industri. Akan tetapi masih
banyak pelaku usaha industri yang
memilih lokasi diluar kawasan industri,
hal ini berakibat Kawasan Industri
masih belum laku.

Terus melakukan sosialisasi kepada
calon investor untuk masuk
kedalam kawasan industri dan
terus berkoordinasi dengan pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kota yang telah memiliki Kawasan
Industri untuk tidak memberikan
izin bilamana pelaku usaha industri
mendirikan perusahaan diluar
kawasan industri.

Kegiatan Pengawasan
Penanaman Modal

Persentase perusahaan
yang mematuhi
ketentuan PM yang
dilakukan pengawasan

63 134 212.7

Perusahaan belum mengetahui ttg
kewajiban penyampaian LKPM,
perizinan perluasan lokasi usaha, dan
migrasi data OSS

Penyampaian surat pemberitahuan
kepada PMA/PMDN,
pendampingan secara online dan
off line

Kegiatan Pengendalian
Penanaman Modal

Persentase penyelesaian
permasalahan
penanaman modal

80 83.34 104.18

Terkendala pada keadaan yang tidak
memungkinkan untuk ke lokasi
perusahaan dalam menyelesaikan
permasalahan dikarenakan pandemi
covid-19 dan adanya refocusing
anggaran.

Penyelesaian masalah dengan
perusahaan dilakukan secara online
dengan pihak - pihak perusahaan
yang mengalami permasalahan.

Persentase laporan
kegiatan penanaman
modal (LKPM) yang
masuk

75 242.48 323.31

Banyaknya proyek yang dilaporkan
dalam Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) tidak sebanding dengan
nilai realisasi investasinya. Sebab masih

Terus memberikan sosialisasi dan
Bimbingan teknis tata cara
pelaporan LKPM yang sesuai dan
benar.
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banyak laporan dengan nilai realisasi 0
rupiah.

Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Penanaman
Modal

Jumlah Laporan
Kegiatan Penanaman
Modal yang dievaluasi

1500 3465 231
Perusahaan tahu dan belum memahami
mekanisme perbaikan LKPM

Pemberitahuan kepada
PMA/PMDN ttg status LKPM
melalui email dan WA, pemberian
link video tutorial, pendampingan
scr online dan fooline

Bidang
Pengaduan dan
Peningkatan
Layanan

Penguatan
kapasitas dan
daya saing
ekonomi rakyat
secara
berkelanjutan

Penanganan Pengaduan dan
Peningkatan Layanan
Perijinan

Persentase pemenuhan standar
pelayanan

90 98 108.89
kebijakan yg mengatutr NSPK dr pusat
sering berubah

Meningkatkan koordinasi dan
konsultasi dengan Instansi pusat;
Secara bertahap melakukan
evaluasi dan updating data (SOP)
terkait regulasi/peraturan sebagai
dasar hukum dalam pelaksanaan
perizinan

Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat

100 100 100
pihak pelapor maupun terlapor
seringkali kurang komunikatif

meningkatkan koordinasi dengan
pihak terkait dan kunjungan
lapangan

Kegiatan Penanganan
Pengaduan

Persentase Pengaduan
yang ditindaklanjuti

100 100 100
Informasi dari pelapor sering kurang
lengkap/ tidak dilengkapi data/
dokumen pendukung

meningkatkan koordinasi dengan
pihak terkait dan kunjungan
lapangan

Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Perizinan

Jumlah inovasi
pelayanan perizinan

2 2 100
'Kurangnya motivasi dalam
pengembangan inovasi dan Kurang
terinventarisirnya data inovasi

melakukan koordinasi antar bidang
dan sekretariat

Bidang
Pengelola Data
dan Informasi

Penguatan
kapasitas dan
daya saing
ekonomi rakyat
secara
berkelanjutan

Pelayanan Data Dan
Informasi Penanaman Modal
dan Perijinan
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Persentase pemanfaatan
sistem informasi penanaman
modal dan perijinan

60 118.33 197.22

- Maintenance dan penyesuaian sistem
informasi dan sistem aplikasi yang
selalu berubah dan berkembang
membutuhkan biaya, waktu dan
sosialisasi ke publik - Kurangnya
volume dan kualitas data dan informasi
yang dishare kepada publik

- Melakukan monitoring, evaluasi
dan kajian sistem informasi dan
sistem aplikasi yang berkembang
dan disesuaikan dengan kebutuhan
dan perkembangan organisasi
secara kontinyu untuk menjamin
kelancaran operasionalisasi sistem
informasi - Melakukan koordinasi
perkembangan sistem informasi
dan data dengan OPD teknis -
Koordinasi dengan PPID terkait
penambahan volume dan kualitas
data dan informasi

Kegiatan Pengolahan dan
Penguatan Data dan
Informasi Penanaman
Modal

Jumlah data dan
informasi PM yang
dirilis ke publik

4 4 100

Data dan informasi PM yang direlease
tidak dalam bentuk cetak (pada tw. I)
karena adanya rasionalisasi anggaran
untuk mendukung kegiatan pencegahan
Covid-19

Data dan informasi PM direlease
dalam bentuk softfile dan dishare
pada website dan stakeholder
terkait

Sesuai dengan rekomendasi DPRD atas LKPJ
Gubernur tahun 2019 terkait publikasi potensi
dan peluang investasi, telah dilakukan
Maintenance Website Central Java Investment
Platform (CJIP) cjip.jatengprov.go.id. Salah satu
menu dalam website yaitu memberikan informasi
potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah,
serta Mengoptimalisasi media sosial Instagram
@centraljavainvest sebagai media promosi
investasi melalui media sosial dan menarik
pengunjung kepada website CJIP.

Kegiatan Pengembangan
Sistem Informasi

Jumlah aplikasi yang
dikembangkan

1 1 100

Belum adanya kesepahaman (semangat
perubahan) OPD Teknis dalam
menggunakan aplikasi perizinan
berbasis online

Koordinasi dan Sosialisasi tentang
aplikasi perizinan ke OPD teknis.


