DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2018
No

I.
1

R in g ka sa n Isi In fo rm a si

P en a nggung ja w a b
P em buatan atau
P en erbitan Info rm a si
INFO RM ASI YAN G W A JIB DISED IAKAN DAN DIU W IUM KANSECARA BE R K A LA
In fo rm a s i te n ta n g P ro fil B adan P u b lik
a. Informasi tentang kedudukan atau domisili
Sekretariat
Pemerintah Daerah
beserta alamat lengkap
b. Ruang Lingkup kegiatan, maksud dan
Sekretariat
Bupati
tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik
beserta kantor dan unit-unitnya
c. Struktur Organisasi
Sekretariat
Pemerintah Daerah

W aktu dan Tem pat
P em buatan Inform asi

F o rm a t Inform asi
yang tersed ia
(S o ftc o p y , H a rd c o p y )

2017

Softcopy

2017

Hardcopy

2017

d. G am baran Umum setiap Satuan Kerja

Sekretariat

Kepala Dinas

Softcopy
Hardcopy
Softcopy

e. Profil singkat Pejabat Struktural

Sekretariat

Kepala Dinas

Softcopy

f.

2

P ejab a t/U n it/S atke r
Yang M enguasai

Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat
N egara (LHKPN) yang telah diperiksa,
diverifikasi dan telah dikirim oleh Komisi
Pem berantasan Korupsi ke badan Publik
untuk diumumkan
R in g k a s a n
In fo rm a s i
te n ta n g
P rogram
d a n /a ta u ke giata n y a n g se dang d ija la nka n
d a la m lin g k u p B adan P u b lik yang sekurangkurangnya terdiri a ta s :
a. Nama Program dan Kegiatan
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan
kegiatan serta nom or telepon dan atau
alam at yang biasa dihubungi
c. Target dan atau capaian program dan
kegiatan
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
e. A nggaran program dan kegiatan yang
meliputi sumber dan jum lah
f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas

Pejabat
Struktural
yang
wajib
melaporkan LHKPN

Pengguna
Anggaran,
PPK dan Bendahara
Pengeluaran

Pejabat terkait

Hardcopy

Masing-masing
bidang
sesuai
dengan program dan
kegiatan
yang
dilaksanakan

Bidang terkait

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

Jangka W aktu
Penyimpanan
(Retensi)

Selama
belum
ada perubahan
Selama
belum
ada perubahan
dan

Selama
belum
ada perubahan
Selama
belum
ada perubahan
Selama
belum
ada perubahan
1 Tahun

dan

1 Tahun

3

4

5

6

Badan Publik
g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan
langsung dengan hak-hak masyarakat
h. Informasi
tentang
penerimaan
calon
pegawai dan atau Pejabat Badan Publik
Negara
i. Informasi tentang penerimaan calon peserta
d id ik
pada
Badan
Publik
yang
m enyelenggarakan
kegiatan
pendidikan
untuk umum
Ringkasan informasi tentang Kinerja lingkup
Badan Publik berupa narasi tentang realisasi
kegiatan
yang
telah
maupun
sedang
dijalankan beserta capaiannya
Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurangkurangnyaterdiri a ta s ;
a Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran
b Neraca
c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai standar
akuntansi yang berlaku
d. Daftar aset dan investasi
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang
diterima
b. W aktu yang diperlukan dalam memenuhi
setiap permohonan Informasi Publik
c. Jum lah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
d a n permohonan Informasi Publik yang
ditolak
d. A lasan penolakan permohonan Informasi
Publik
Inform asi tentang peraturan,
keputusan
dan/atau kebijakan yang m engikat dan atau
berdam pak bagi public yang dikeluarkan
oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya
terdiri a ta s :
a. D aftar rancangan dan tahap pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Keputusan

Sub Bagian Program

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Sub Keuangan

Kepaia Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Sekretariat

Sekretaris Dinas

2018

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Sub Bagian Program

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

d a n atau Kebijakan yang sedang dalam
proses pembuatan
b D aftar
Peraturan
Perundang-undangan,
Keputusan dan atau Kebijakan yang telah
disahkan atau ditetapkan
7
Inform asi
tentang
hak dan tata
cara
m em peroleh Informasi Publik serta tata cara
pengajuan
keberatan
serta
proses
penyelesaian sengketa Informasi Publik
berikut pihak-pihak yang hertanggungjawab
yang dap at dihubungi
3
Inform asi tentang tata cara pengaduan
penyalahgunaan
wewenang
atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh Badan
Publik m aupun pihak lain yang mendapatkan
izin atau perjanjian kerja dari Bidang publik
yang bersangkutan
9
Inform asi tentang pengum uman pengadaan PPK
barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait
10
inform asi tentang prosedur peringatan dini
dan prosedu r evakuasi keadaan darurat di
setiap kantor Badan Publik
II. i MFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
1
Inform asi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan kertertiban umum,
antara iain :
a. Inform asi tentang bencana alam seperti
kekeringan, kebakaran hutan karena factor
alam, ham a penyakit tanaman, epidemik,
wabah, kejadian luar biasa, kejadian
antariksa atau benda-benda angkasa
b. Inform asi tentang keadaan bencana non
alam
seperti kegagalan industri atau
tekhnologi, dampak industri, ledakan nuklir,
pencem aran
lingkungan
dan
kegiatan
keantariksaan
c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial,
konflik sosial antar kelompok atau antar
kom unitas masyarakat dan teror
d. Inform asi tentang jenis , pesebaran dan

Bupati (Perbup
Tahun 2011)

No.61

Hardcopy

1 Tahun

Bupati (Perbup No. 61
Tahun 2011)

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

'

1 Tahun

2

daerah yang menjadi sumber penyakit yang
berpotensi menular
e. Informasi tentang racun pada bahan
makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
f. Informasi
tentang
rencana
gangguan
terhadap utilitas publik
S tandar pengum um an informasi, sekurangkurangnya m e lip u ti:
a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak
yang ditimbulkan
b Pihak-pihak
yang
berpotensi
terkena
dam pak baik masyarakat umum maupun
pegawai Badan Publik yang menerima izin
a ta u perjanjian kerja dari badan Publik
tersebut
c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila
keadaan darurat terjadi
d. C ara menghindari bahaya dan/atau dampak
yang ditimbulkan
e. C ara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang
f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan
Informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum
g T a ta cara pengumuman informasi apabila
keadaan darurat terjadi
h. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan
P ublik
dan/atau
pihak-pihak
yang
berwenang dalam menanggulangi bahaya
dan/atau dam pak yang ditimbulkan

III. INFORMASI YANG W AJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1
Daftar Informasi Publik (DIP),yang sekurangkurangnya memuat te n ta n g :
a. Nomor
b. Ringkasan Informasi
c. Pejabat
atau
unit/satuan
kerja
yang
m enguasai informasi
d. Penanggungjawab
pembuatan
atau
penerbitan informasi
e. W aktu dan tempat pembuatan informasi

"
Sekretariat

Kepala Dinas

..............

~

~

~

6

Surat m enyurat pim pinan atau pejabat Badan
Publik

7

Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan
dan/atau
dikeluarkan
berikut
dokumen
pendukungnya dan laporan penataan izin
yang diberikan
Data perbendaharaan dan Inventaris

8

dilaksanakan
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Bidang Perijinan,

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Sub
Bagian
Keuangan,
Sub
Bagian Umum dan
Kepegawaian
Sub Bagian Program

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Kepala Dinas

DPMPTSP

Softcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

Softcopy
Hardcopy
Hardcopy

dan

1 Tahun

9

Rencana Strategis dan rencana kerja Badan
Publik

10

A genda kerja pim pinan satuan kerja

Sekretariat

Kepala Dinas

DPMPTSP

11

Inform asi m engenai kegiatan pelayanan
Inform asi Publik yang dilaksanakan, sarana
dan prasarana layanan Informasi Publik yang
dim iliki beserta kondisinya, sumber daya
m anusia yang menangani layanan Informasi
Publik
beserta kualifikasinya,
anggaran
iayanan Informasi Publik serta laporan
penggunaannya
Jum lah,
jenis
dan
gambaran
umum
pelanggaran
yang
ditemukan
dalam
pengawasan internal
Jum lah,
jenis
dan
gambaran
umum
pelanggaran
yang
dilaporkan
oleh
m asyarakat serta laporan penindakannya
Daftar serta hasil-hasil penelitian yang
dilakukan
Inform asi Publik lain yang telah dinyatakan
terbuka
bagi
m asyarakat
berdasarkan
mekanism e keberatan dan/atau penyelesaian
sengketa
Inform asi tentang standar pengumuman
inform asi
bagi
Badan
Publik
yang
m em berikan
izin
dan/atau
melakukan
perjanjian kerja dengan pihak lain yang

Sekretariat

Kepala Dinas

DPMPTSP

12

13

14
15

16

'

'

'

'

17

kegiatannya berpotensi mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum
Inform asi dan kebijakan yang disampaikan
pejabat publik dalam
pertemuan yang
terbuka untuk umum
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