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TERM OF REFERENCE (TOR) 
 

Nama Program :  Program Peningkatan Iklim Invetasi dan Realisasi  Investasi 
Indikator Program :  Presentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Lumajang 
Nama Kegiatan     :  Monitoring evaluasi dan Pelaporan. 
Indikator output :  Jumlah Pelaku usaha yang dipantau.  
Indikator outcome :  Index Kepuasaan Masyarakat pelayanan penanaman modal. 
 
 
A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 

 

              Dengan diterbitkannya Perpres No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan 

perizinan online (OSS) yang diharapkan bisa menjadi penyederhanaan dalam 

prosedur perijinan investasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya Di Kabupaten 

Lumajang telah terbentuk Satgas Percepatan Berusaha yang mempunyai peran 

penting dalam penyelenggaraan OSS di daerah. 

Penyelenggaraan OSS di daerah masih banyak terdapat kendala, karena 

memang masih minimnya pengetahuan mengenai aplikasi tersebut. Sehingga 

perlu banyak sosialisasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan kepada para 

perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang 

 

2. Gambaran Umum 

 

           Tugas DPM PTSP Kabupaten Lumajang membantu Pemerintah Kabupaten 

Lumajang didalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman 

Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah.  

Sebagai bentuk sosialisasi pemerintah daerah kepada para perusahaan 

mengenai perkembangan dunia pelayanan perizinan investasi. Juga sebagai 

bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada para pelaku usaha demi tertibnya 

kegiatan usaha dengan melakukan monitoring dan evaluasi lapangan, serta 

melakukan pelaporan relisasi investasi di daerah  kepada Stakeholder ditingkat 

atasnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur. 
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a) Untuk Potensi Umum terdapat di para pelaku usaha / investor di Kabupaten 

Lumajang dan juga perusahaan – perusahaan di kabupaten Lumajang baik 

itu perorangan, PMDN maupun PMA. 

b) Pada Kabupaten Lumajang terdapat di beberapa kecamatan untuk dilakukan 

sosialisasi terkait dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM ) yang 

belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan 

sosialisasi diadakan bergiliran. Pada tahun 2018 pelaksanaan sosialisasi baru 

mengundang perusahaan dan pelaku usaha kelas menengah keatas PMA dan 

PMDN pada tahun 2019 kegiatan sosialisasi akan menargetkan pelaku 

usaha/ perusahaan kelas menengah ke bawah adapun target lokasi 

pelaksanaan sosialisasi LKPM diarahkan pada kecamatan Yosowilangun, 

Jatiroto, tempeh, Pasirian, dan  candipuro.   

 

No Wilayah Potensi  

1 Kecamatan Sumbersuko, 

Tempeh Pasirian, Candipuro 

Keterangan : PMDN dan PMA 

Perusahaan Kayu diantaranya, 

Papan Jaya, Sri Tunggal, PT 

Langgeng Makmur Bersama,CV 

Wahana Indo Raya, PT Mustika 

Tama, PT Kanawood, PT Gela 

Lestari internasinal, PT NanKay, 

CV Tenaga Semeru,   

 

2 Seluruh kecamatan di 

Kabupaten Lumajang 

Pelaku Usaha/ Pengusaha yang 

sudah melakukan perijinan 

berusaha secara OSS. 

 

c) Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan sangat penting sekali 

dilaksanakan karena kegiatan ini didalamnya ada tiga tahapan yang sangat 

penting untuk slalalu dilakukan diantaranya adalah Pemantauan, Pembinaan 

dan Pengawasan yang bertujuan untuk memantau perkembangan realisasi 

penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanaman modal serta 

pengawasan melekat terhadap perusahaan – perusahaan agar tidak terjadi 

penyimpangan – penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman 

modal. 

d) Kurangnya pemahaman melakukan perizinan secara OSS ( online single sub 

mission ) karena minimalnya informasi yang di dapat untuk melakukan 

perizinan secara On line disamping permasalahan yang lain seperti cara 

penyampaian atau cara pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( 

LKPM), kebanyakan masih belum paham atau mengerti, juga kurangnya 

kesadaran para pengusaha untuk melaporkan laporan kegiatan penanaman 
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modalnya kepada pemerintah dalam penyampaian LKPM. Dampak dari semua 

permasalahan tersebut diatas data perkembangan realisasi  penanaman 

modal menjadi bias dan tidak akurat juga permasalahan – permasalahan 

yang ada tidak akan diketahui oleh DPM PTSP kabupaten Lumajang. 

 
 

No 
Wilayah Potensi  Permasalahan Umum 

1 Di 21 Kecamatan 

Kabupaten 

Lumajang 

 Kurangnya 

pemahaman 

melakukan perijinan 

secara online melalui 

OSS ( Online Single 

Submission. ) 

2 Kecamatan 

Yosowilangun, 

Jatiroto, Klakah dan 

Ranuyoso. 

 Belum adanya 

kesadaran para 

pengusaha untuk 

melaporkan kegiatan 

usahanya melalui 

LKPM 

 

Untuk mengatasi hal tersebut maka DPM PTSP kabupaten Lumajang 

melalui seksi Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal akan 

berusaha memecahkan masalah tersebut dengan cara rutin setiap tahunnya 

untuk melakukan pemantauan dan pembinaan secara terjadwal agar 

perkembangan realisasi perusahaan dan permalahan – permasalahan 

penanaman modal juga pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan – 

penyimpangan terhadap regulasi penanaman modal.  

Apabila hal ini dibiarkan  tidak dilaksanakan oleh perusahaan Pelaporan 

LKPM dan tidak melakukan ijin secara OSS maka otomatis perkembangan 

perusahaan di daerah serta realisasi penanaman modal menjadi bias juga 

hambatan – hambatan yg ada tidak akan terselesaikan.      

 

3. Fenomena dan Data Detail 

Adapun permasalahan – permasalahan yang ada pada kegiatan tsb adalah : 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 

Permasalahan 

1 Di 21 

Kecamatan 

Kabupaten 

Lumajang 

Kurangnya 

pemahaman 

melakukan 

perijinan secara 

- Pemahaman 

melakukan 

ijin secara 

Oss 
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online melalui OSS 

( Online Single 

Submission. ) 

2 Kecamatan 

Yosowilangun, 

Jatiroto, 

Klakah dan 

Ranuyoso. 

Belum adanya 

kesadaran para 

pengusaha untuk 

melaporkan 

kegiatan usahanya 

ke DPMPTSP 

Desa 

Yosowilangun, 

Jatiroto, klakah 

dan ranuyoso. 

Tata cara 

pengisian 

LKPM 

a) Untuk meyelesaikan suatu permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan 

sosialisasi pemantauan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan 

terjadwal ke beberapa perusahaan yang telah berjalan khususnya perusahaan 

kayu yang beskala besar. 

 

b) Untuk kondisi ASN diperlukan ASN yang memiliki komitmen bersama untuk 

menyelasaikan masalah – masalah tersebut diatas. Juga selama ini untuk 

kegiatan monitoring ke perusahaan, ASN yang ada di rasa kurang karena 

banyaknya target yang harus di monitoring meliputi di 21 kecamatan di 

Kabupaten Lumajang, juga dibutuhkan ASN yang ulet dan berkompeten di 

seksi Pengendalian dan pelaksanaan. 

  

c) Untuk peralatan yang dibutuhkan selain ATK juga dibutuhkan sarana 

mobilitas, Laptop dan Mobil Wifi ( Mifi ) untuk pengisisan perijinan OSS dan 

LKPM. 

 

d) Membuat web aplikasi yang ada di DPM PTSP di daerah link kepada aplikasi 

OSS dan LKPM 

 
4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

 
a) Analisa time series 
 
Untuk Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan pada tahun 2018 atau tahun 

N-1 di capai  66 % atau Rp.69.318.700,- dari besar pagu anggaran 

Rp.105.175.000,- Adapun anggaran tsb terserap hanya 66 % dikarenakan 

anggaran untuk luar daerah tidak terserap karena untuk nara sumber kegiatan 

sosialisasi hanya di isi dari dalam kota saja. Sedangkan pada tahun 2019 atau 

tahun berjalan triwulan 1 dan triwulan 2 untuk monef terserap sekitar 31% atau 

sebesar 21.780.000 untuk pelaksanaan oleh belum bisa terserap banyak 

dikarenakan ; 
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Sisa anggaran pada kegiatan tersebut bukan berarti bahwa anggaran 

tersebut tidak terserap lagi, karena proses penyerapan masih berjalan pada 

periode Triwulan berikutnya sampai dengan semester 4 ( empat ). 

1. Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan 
tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No 
Uraian Anggaran 

tahun N-1 
Nilai 

Anggaran 
Nilai 

Realisasi 
Penggunaan 

Anggaran 
1  105.175.000 69.318.700,- 66% 
2     

 

No 
Uraian Anggaran 
tahun Berjalan 

Nilai 
Anggaran 

Nilai 
Realisasi 

Penggunaan 
Anggaran 

1  71.195.000 21.780.000 31% 
2     

 
Untuk meningkatkan efisiensi sebaiknya para perusahaan segera membuat 

laporan kegiatan Penanaman Modal tepat waktu yaitu untuk tahap pertama atau 

tahapan kontruksi wajib melaporkan perkembangan setiap triwulanan pada 

bulan April tgl 10, juli tgl 10, oktober tgl 10 kemudian pada tahap produksi 

pelaporan LKPM dilakukan setiap semesteran, yaitu pada tanggal Juli tgl 10 

untuk semester I, untuk semester 2 dikumpulkan tgl 10 bulan januari. 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 

 

a) Maksud dari merumuskan sasaran, strategis kebijakan program perencanaan   

lima tahun ke depan. 

b) Indikator dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan  ini adalah jumlah 

pelaku usaha yang dipantau , target tahun 2020 adalah 130 pelaku usaha  

yang mana sasaran sosialisasi pada perusahan menengah kebawah dan 

perusahaan menengah keatas. Adapun aspek yang dipantau adalah data 

perkembangan realisasi investasi, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal juga permasalahan penanaman modal.   

c) Adapun hasil dari pada outcame adalah dengan adanya jumlah pengusaha  

yang dipantau maka akan mempengaruhi out came yang ada semakin banyak 

out yang didapat maka pemantauan perkembangan perusahaan akan lebih 

banyak juga informasi yang didapat. 

d)  Untuk indikator dari kegiatan Monitoring evaluasi dan pemantauan adalah 

jumlah pengusaha yang dipantau. 
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B. Manfaat 

 
a) Keterkaitan antara output dan outcame adalah dengan pencapaian data 

pengusaha yang di dapat ( out put ) akan mempengaruhi out came yang ada 

karena dengan semakin banyaknya pengusaha yang dipantau maka hasil nya 

akan mendekati kebenaran. 

b) Manfaat dari kegiatan monitoring dan evaluasi  adalah untuk mengetahui 

realisasi perkembangan penanaman modal dan permasalahan pelaku usaha di 

kabupaten Lumajang, sehigga semua pelaku usaha akan terpantau, dan apabia 

ada permasalahan akan dilakukan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi dan 

sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan dari regulasi penanaman 

modal yang berlaku maka akan dilakukan pengawasan.  

c) Keterkaitan antara output dan outcame sangat penting sekali karena apabila 

output tidak tercapai maka perubahan tidak pernah terjadi. 

d) Jika output tidak tersedia dengan kata lain tidak ada data pelaku usaha yang di 

pantau maka proses kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan tidak 

akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam proses kedepannya 

perkembangan realisasi investasi akan menurun. 

  
C. Strategi Pencapaian Keluaran 

 

a. Untuk Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan pada tahun 2018 atau tahun 

N-1 di capai  66 % atau Rp.69.318.700,- dari besar pagu anggaran 

Rp.105.175.000,- Adapun anggaran tersebut terserap hanya 66 % dikarenakan 

anggaran untuk luar daerah tidak terserap karena untuk nara sumber kegiatan 

sosialisasi hanya di isi dari dalam kota saja. Sedangkan pada tahun 2019 atau 

tahun berjalan triwulan 1 dan triwulan 2 untuk monef terserap sekitar 31% atau 

sebesar 21.780.000 untuk pelaksanaan oleh belum bisa terserap banyak 

dikarenakan ; 

     Sisa anggaran pada kegiatan tersebut bukan berarti bahwa anggaran tersebut 

tidak terserap lagi, karena proses penyerapan masih berjalan pada periode 

Triwulan berikutnya sampai dengan semester 4 ( empat ). 

b. Untuk mencapai input yang maksimal dalam hal ini monitoring harus 

dilaksanakan secara terjadwal agar semua perkembangan perusahaan dapat 

dipantau agar diperoleh hasil yang maksimal perlu berkoordinasi juga dengan 

propinsi terkait data LKPM. 

 

c.  Inovasi yang dilakukan perlunya integrasi antara program OSS dan LKPM agar 

kedepannya lebih gampang untuk melihat data yang dibutuhkan berkaitan 

dengan kegiatan pemantauan dan target yang akan dipantau.  
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D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

 
1) Prosedur  

 
               Tahap Persiapan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan. 

a. Membentuk satuan tugas staf untuk acara monitoring ke lapangan 

b. Menyiapkan Berita acara pemeriksaan untuk dibawa pada saat monitoring ke 

perusahaan - perusahaanMenyiapkan materi rapat fasilitasi dan koordinasi 

kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah 

c. Membuat rencana kegiatan dan kebutuhan biaya pelaksanaannya. 

 

2) Waktu  
 

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan selama 12 bulan. 

Kepada Perusahaan ditargetkan sejumlah 130 perusahaan.. Untuk 

pelaporan ke Provinsi mengikuti rapat rutin Tim Percepatan Realisasi 

Investasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur 

yaitu dilakukan setiap Tri Wulan sekali. 

b. Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan  

Sosialisai peraturan dan kebijakan rencananya akan dilakukan dua kali, 

yaitu di Bulan Mei dan Bulan Oktober. Dengan mengundang sekitar 50 

pelaku usaha di Kabupaten Lumajang 

3) Tempat  
 

a) Untuk kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal monitoring yang sudah ditetapkan dengan sasaran pelaku 

usaha dan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang menyebar 

di beberapa kecamatan yang ada. Untuk perusahaan yang dipantau berada 

pada kecamatan Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Gucialit, Klalah, 

Randu agung dan Ranuyoso. Adapun masalah yang ada kurangnya staf pada 

seksi pengendalian sehingga untuk monitoring tidak bisa dilakukan secara 

lebih luas. 

b) Untuk penghematan biaya maka perlu dilakukan pendataan dan pemilihan 

pengusaha pada saat dilakukan sosialisasi LKPM menjaga peserta menerima 

undangan 2 kali. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi LKPM dilakukan di Gedung 

Amanda atau Hotel Gajah mada disesuai kan dengan kebutuhan 

pelaksanaannya. 

c) Dengan adanya data pendukung maka nantinya pengaruhnya sangat besar 

sekali kepada pelaksanaan monitoring, karena akan memantau perusahaan 

dan pelaku usaha sesuai dengan ijin yang masuk di OSS sehingga akan 

mendekati target sasaran. 
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4) Pelaksanaan.  

Sedangkan pada tahun 2019 atau tahun berjalan triwulan 1 dan triwulan 2 

untuk monef terserap sekitar 31% atau sebesar 21.780.000 sedangkan kegiatan 

untuk pembinaan dan sosialisasi pada bulan mei 2019 ditunda karena adanya 

kegiatan pembinaan dari propinsi sehingga kegiatan Dinas diundur pada bulan 

oktober. 

5) Untuk Peserta kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan di ikuti oleh 130 

Pengusaha yang ada di beberapa kecamatan di kabupaten Lumajang dan 

beberapa orang panitia 

 

E.  Diperlukan. 

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu 

satu pintu sebesar  Rp.84.768.000,- ( Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus 

Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah ). Yang penggunaannya terperinci sebagai 

berikut ini : 

- Belanja Honorarium PNS    :    Rp.     1.680.000,- 

- Belanja Spanduk/baliho/banner   :    Rp.       300.000,- 

- Belanja Perlengkapan Praktek/sosialisasi  :    Rp.    6.500.000,- 

- Belanja Dekorasi     :    Rp.       500.000,- 

- Belanja Penggantian Transport   :    Rp.    1.500.000,- 

- Belanja Jasa Instruktur/narasumber/tenaga ahli:    Rp.    4.500.000,- 

- Belanja jasa pendukung kegiatan   :    Rp.    1.000.000,- 

- Belanja Cetak dan Penggandaan    :   Rp.     5.420.000,- 

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  :   Rp.     6.000.000,- 

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat  :   Rp.     5.400.000,- 

- Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah  :    Rp   18.500.000,- 

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  :    Rp.    7.908.000,- 

- Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja Bulanan :    Rp.  21.600.000,- 

- Belanja Tambahan Upah Tenaga Kerja Bulanan :    Rp.    3.960.000,-  

 
F. Lampiran  

Sertakan lampiran data dan hal lainnya yang relevan dan dibutuhkan 
 

             Lumajang, 3 Oktober 2019 
 

 Penanggung jawab 
 
 
 

Andri Aprian, ST 
NIP.19750331 201001 1 012 

 



Volume Satuan Tarif/ Harga
Apa (obyek, output, 

hal lain)
Mengapa diperlukan Berapa banyak Kapan Dimana Saja

Siapa yang 
melaksanakan/ terkait 

(peserta, pemateri, 
panitia, …..)

Bagaimana 
Pelaksanaannya

3    4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5                      84,768,000 

5 2                      84,768,000 

5 2 1                        1,680,000 

5 2 1 003                      1,680,000 

12    ob                  84,000                      1,008,000 
Eselon III yang 
mendapat SK PPTK

kegiatan terkendali, 
laporan bulanan 
kegiatan

agar PPTK merasa 
bertanggungjawab

12 bulan dari total kebutuhan 
12 bulan

Januari s/d Desember 2019/ 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang PPTK

1) dibuat SK PPTK..
2) PPTK menyusun program 
kerja
4) PPTK menyusun SOP 
terkait kegiatan

Jika PPTK tidak mengendalikan 
kegiatan secara efektif, maka target 
kinerja kegiatan terhambat dan 
berdampak pada tidak sesuainya 
target jumlah pelaku usaha yang 
dipantau

12    ob                  56,000                         672,000 
ASN yang mendapat 
SK Pembantu PPTK

lancarnya kegiatan
Agar Pembantu PPTK merasa 
bertanggung jawab

12 bulan dari total kebutuhan 
12 bulan

Januari s/d Desember 2019/ 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang Pembantu PPTK Membantu tugas PPTK

Jika Pembantu PPTK tidak efektif 
membantu tugas PPTK maka akan 
terhambatnya target kinerja kegiatan 
dan tidak sesuainya jumlah pelaku 

5 2 2                      83,088,000 

5 2 2 001                         300,000 

5 2 2 001 021                         300,000 

2    lembar                150,000                         300,000 ukuran (4 m x 10 m)
berupa banner ukuran4 
m x 10 m

Digunakan untuk media 
informasi yang akan dilihat 
oleh masyarakat 

2 Lembar
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panita

melakukan pemesanan atau 
cetak banner pada pihak 
ketiga atau pada pelaku usaha 
yang membidangi

Jika tidak ada media informasi 
tersebut, maka pelaku usaha tidak 
mendapat informasi terkait 
pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan dengan mengundang 
para pelaku usaha

5 2 2 002                      6,500,000 

5 2 2 002 009                      6,500,000 

100    bh                  10,000                      1,000,000 Block note
alat tulis berupa buku 
untuk mencatat materi

Diperlukan sebagai pendukung 
dalam mencatat materi 
kegiatan yang akan di lakukan 
oleh pelaku usaha sebagai 
undangan

100 buah

Direncanakan sebelum 
kegiatan dilaksanan yatu di 
bulan Mei dan Oktober 2019 / 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panita

melakukan pembelian pada 
pelaku usaha yang 
membidangi

100    buah                   5,000                         500,000 Bolpoint
Alat tulis berupa 
bolpoint untuk menulis 
materi

Diperlukan sebagai pendukung 
dalam meulis materi kegiatan 
yang akan di lakukan oleh 
pelaku usaha sebagai 
undangan

100 buah

Direncanakan sebelum 
kegiatan dilaksanan yatu di 
bulan Mei dan Oktober 2019 / 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panita

melakukan pembelian pada 
pelaku usaha yang 
membidangi

100    buah                  50,000                      5,000,000 tas

Berupa tas yang akan 
diisi dengan materi 
kegiatan dan blocknote 
serta bolpoint

Diperlukan sebagai 
media/tempat nya materi 
kegiatan

100 buah

Direncanakan sebelum 
kegiatan dilaksanan yatu di 
bulan Mei dan Oktober 2019 / 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panita

melakukan pemesanan Totte 
bag  pada pihak ketiga atau 
pada pelaku usaha yang 
membidangi

5 2 2 003                      7,500,000 

5 2 2 003 014                         500,000 

2    paket                250,000                         500,000 Backdrop (4 m x 8 m)
berupa Backdrop yang 
digunakan media 
informasi

Digunakan untuk media 
informasi yang akan dilihat 
oleh masyarakat 

2 paket
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panita

melakukan pemesanan atau 
cetak banner pada pihak 
ketiga atau pada pelaku usaha 
yang membidangi

Jika tidak ada media informasi 
tersebut, maka pelaku usaha tidak 
mendapat informasi terkait 
pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan dengan mengundang 
para pelaku usaha

5 2 2 003 024                      1,500,000 

2    ok                750,000                      1,500,000 

Penggantian transport 
untuk Narasumber 
diluar Kabupaten 
Lumajang

Penggantian transport 
untuk Narasumber 
diluar Kabupaten 
Lumajang

Digunakan untuk membiayai 
biaya transport yang 
dikeluarkan oleh narasumber 
atau pemateri

1 orang, 2 kali kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Setelah narasumber/pemateri 
melaksanakan tugasnya lalu di 
berikan biaya penggantian 
transport

5 2 2 003 025                      4,500,000 

2    ojp             1,500,000                      3,000,000 
pihak yang menguasi 
materi paparan

sebagai pengisi materi 
utama  atau sebagai 
pihak yang memberikan 
materi pada kegiatan

Diperlukan sebagai pendukung 
kegiatan

1 orang 1 jam 2 kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

membuat surat permohonan 
ketersediaan menjadi 
narasumber

2    ojp                750,000                      1,500,000 
pihak yang menguasi 
materi paparan

sebagai pengisi materi 
pendamping  atau 
sebagai pihak yang 
memberikan materi 
pada kegiatan

Diperlukan sebagai pendukung 
kegiatan

1 orang 1 jam 2 kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

membuat surat permohonan 
ketersediaan menjadi 
narasumber

5 2 2 003 026                      1,000,000 

2    ok                150,000                         300,000 
pihak yang menguasai 
pembacaan doa

sebagai pihak yang 
membaca doa

Diperlukan sebagai pendukung 
kegiatan

1 orang x 2 kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

membuat surat permohonan 
ketersediaan menjadi 
pembaca doa

2    ok                150,000                         300,000 pihak yang menguasai 

sebagai pihak yang 
memimpin 
menyanyikan lagu 
Indonesia Raya

Diperlukan sebagai pendukung 
kegiatan

1 orang x 2 kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

membuat surat permohonan 
ketersediaan menjadi dirijen

BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

BELANJA

2

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Keperluan Monev dan Pengendalian

Belanja Perlengkapan 
praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek

Belanja Bahan Pakai Habis

1

Rencana Penggunaan (5w+1H)

Spesifikasi (subyek, 
output, dst)

Dampak/ Manfaat bagi output 
atau Dampak pada target jika 

anggaran tidak ada 
(perbandingan dengan yang 

pernah terjadi) kaitkan dengan 
Indikator Kinerja

001
Honorarium penanggung jawab pengelola 
keuangan

Uraian/ Keterangan Lain  
(permasalahan, Alternatif, 

inovasi, lainnya…)

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah

Lampiran KAK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Spanduk/baliho/banner

Cetak Banner ( 4 m x 10 m)

Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Dekorasi

Pembaca Doa

Dekorasi ruang

Backdrop (4 m x 8 m)

Belanja Penggantian Transport

Penggantian Transport Narasumber

Narasumber dari Provinsi ( 1 org x 2 kali)

Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

Dirijen

Narasumber Utama ( 1 org x 1 jam x 2 kali)

Narasumber Pendamping/PNS  ( 1 org x 1 jam x 2 
kali)

Belanja Jasa Pendukung Kegiatan

Honorarium PPTK (1 orang x 12 bulan)

Honorarium Pembantu PPTK ( 1 orang x 12 bulan)

Block note

Bolpoint

Totte Bag



2    ok                200,000                         400,000 
pihak yang menguasai 
menjadi pembawa 
acara

sebagai pihak yang 
menjalankan acara 
sampai acara selesai

Diperlukan sebagai pendukung 
kegiatan

1 orang x 2 kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

membuat surat permohonan 
ketersediaan menjadi dirijen

5 2 2                        5,420,000 

5 2 2 002                        5,420,000 

600    lembar                      200                         120,000 
Fotocopy laporan 
kegiatan

Penggandaan laporan 
kegiatan Temu 
Investasi

digunakan untuk 
menggandakan laporan/ hasil 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan

600 lembar

Direncanakan bulan Maret, 
Juni, September dan 
Desember/ Sesuai schedule 
yang direncanakan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panita

sesuai dengan schedule 
pelaksanaan/ menyelesaikan 
kegiatan sesuai target, lalu 
membuat laporan dan 
menggandakan laporan

12    bendel                  25,000                         300,000 
Penjilidan laporan 
kegiatan

Laporan kegiatan yang 
telah terjilid

digunakan untuk kerapian dari 
laporan kegiatan tersebut

12 bendel

Direncanakan bulan Maret, 
Juni, September dan 
Desember/ Sesuai schedule 
yang direncanakan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

sesuai dengan schedule 
pelaksanaan/ menyelesaikan 
kegiatan sesuai target, lalu 
membuat laporan dan 
menggandakan laporan dan 
menjilid laporan

100    paket                  50,000                      5,000,000 
bahan materi yang 
digandakan

bahan materi berupa 
penggandaan materi 
yang telah di print

Digunakan sebagai penunjang 
atau pendukung kelancaran 
kegiatan untuk memberikan 
informasi terkait tema 
pertemuan kepada undangan

1 paket, 50 orang, 2 kali 
kegiatan

Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Menyiapkan materi yang akan 
digunakan lalu menggandakan 
materi sebanyak jumlah 
peserta undangan

5 2 2                      6,000,000 

5 2 2 003                      6,000,000 

2    unit/hari             3,000,000                      6,000,000 
Gedung/ruang 
pertemuan

Gedung/ruang 
pertemuan dengan 
kapasitas kurang lebih 
100 orang

Diperlukan sebagai sarana 
untuk dilakukannya kegiatan 
kepada pelaku usaha/peserta 
undangan

1 unit 2 kegiatan
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

di Kabupaten Lumajang
DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mencari gedung yang sesuai 
dengan kapasitas undangan 
dan melakukan pesanan atau 
booking tempat

5 2 2                        5,400,000 

5 2 2 001                        5,400,000 

120    org/porsi                  30,000                      3,600,000 
kurang lebih nasi, 
kerupuk, sayuran, ikan, 
sambel dan buah

peserta terdiri dari 
unsur masyarakat/ para 
pengusaha/pelaku 
usaha

Supaya peserta dan panitia 
terpenuhi kebutuhan makan 
dan minum karena 
pelaksanaan kegiatan 
direncanakan mulai jam 09.00 
sd selesai

2 hari @ 120 org/porsi
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

2 hari @ 120 org/porsi di 
Gedung/ruang 

peserta 50 orang, pemateri 2 
orang, panitia 8 orang

sesuai ketentuan perpes no 16 
tahun 2018 tentang pdoman 
pengadaan barang/jasa

120    org/porsi                  15,000                      1,800,000 
Kue 4 Buah dan Air 
Mineral Gelasan

peserta terdiri dari 
unsur OPD teknis 
terkait yang terkait 
dengan potensi daerah

Supaya peserta dan panitia 
terpenuhi kebutuhan makan 
dan minum karena 
pelaksanaan kegiatan 
direncanakan mulai jam 09.00 
sd selesai

2 hari @ 120 org/porsi
Direncanakan Bulan Mei dan 
Oktober 2019/ Sesuai dengan 
schedule kegiatan

2 hari @ 120 org/porsi di 
Gedung/ruang 

peserta 50 orang, pemateri 2 
orang, panitia 8 orang

sesuai ketentuan perpes no 16 
tahun 2018 tentang pdoman 
pengadaan barang/jasa

5 2 2                      26,408,000 

5 2 2 001                      18,500,000 

10    oh                350,000                      3,500,000 
Eselon III yang 
mendapat SPT

lokasi pemantauan 
Digunakan untuk melakukan 
pemantauan terhadap para 
pelaku usaha

10 orang 10 kali
Januari s/d Desember 2019/ 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

di setiap perusahaan yang 
wajib pemantauan

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

36    oh                300,000                    10,800,000 
Eselon IV yang 
mendapat SPT

lokasi pemantauan 
Digunakan untuk melakukan 
pemantauan terhadap para 
pelaku usaha

3 orang 12 kali
Januari s/d Desember 2019/ 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

di setiap perusahaan yang 
wajib pemantauan

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

12    oh                200,000                      2,400,000 
Golongan II yang 
mendapat SPT

lokasi pemantauan 
Digunakan untuk melakukan 
pemantauan terhadap para 
pelaku usaha

1 orang 12 kali
Januari s/d Desember 2019/ 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

di setiap perusahaan yang 
wajib pemantauan

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

12    oh                150,000                      1,800,000 
PTT yang mendapat 
SPT

lokasi pemantauan 
Digunakan untuk melakukan 
pemantauan terhadap para 
pelaku usaha

1 orang 12 kali
Januari s/d Desember 2019/ 
Sesuai dengan schedule 
kegiatan

di setiap perusahaan yang 
wajib pemantauan

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

5 2 2 002                      7,908,000 

1    ok                750,000                         750,000 
Eselon III yang 
mendapat SPT

tempat untuk koordinasi 
dengan DPMPTSP 
Provinsi

Digunakan untuk biaya 
perjalanan koordinasi dengan 
pihak DPMPTSP untuk 
melakukan konsultasi terkait 
pembinaan pelaku usaha dan 
permintaan narasumber

1 orang 1 kali

Direncanakan di Bulan April 
dan bulan September 2019/ 
sesuai dengan schedule 
kegiatan

di DPMPTSP Provinsi  
atau ditempat lain sesuai 
kondisi

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja penggandaan/foto 
copy/penjilidan/penyampulan

015

015

011

011

Eselon III ( 1 org x 10 kali)

015

Eselon IV ( 3 org x 12 kali)

Nasi Kotak ( 60 org x 2 kali)

Uang saku :

Kue (60 org x 2 kali)

Dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

006

Laporan Triwulan Kegiatan Monev (rangkap 3)

007

006

007

Belanja Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat

Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan

Fotocopy 

Penjilidan

Makan Minum dalam rangka monev dan pengendalian

Cetak Penggandaan Materi Monev dan Pengendalian

Bahan Materi ( 1 pkt x 50 org x 2 kali)

Sewa Gedung Lengkap

Golongan III/II ( 1 org x 12 kali)

Belanja perjalanan dinas luar  daerah

Dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan 
pengendalian

PTT/Tenaga Upah Bulanan (1 org x 12 kali)

Pembawa Acara

Eselon III ( 1 org x 1 kali)



4    ok                650,000                      2,600,000 
Eselon IV yang 
mendapat SPT

tempat untuk koordinasi 
dengan DPMPTSP 
Provinsi

Digunakan untuk biaya 
perjalanan koordinasi dengan 
pihak DPMPTSP untuk 
melakukan konsultasi terkait 
pembinaan pelaku usaha dan 
permintaan narasumber

2 orang 4 kali

Direncanakan di Bulan April 
dan bulan September 2019/ 
sesuai dengan schedule 
kegiatan

di DPMPTSP Provinsi  
atau ditempat lain sesuai 
kondisi

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

1    ok                400,000                         400,000 
Golongan II yang 
mendapat SPT

tempat untuk koordinasi 
dengan DPMPTSP 
Provinsi

Digunakan untuk biaya 
perjalanan koordinasi dengan 
pihak DPMPTSP untuk 
melakukan konsultasi terkait 
pembinaan pelaku usaha dan 
permintaan narasumber

1 orang 1 kali

Direncanakan di Bulan April 
dan bulan September 2019/ 
sesuai dengan schedule 
kegiatan

di DPMPTSP Provinsi  
atau ditempat lain sesuai 
kondisi

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

1    ok                350,000                         350,000 
Golongan II yang 
mendapat SPT

tempat untuk koordinasi 
dengan DPMPTSP 
Provinsi

Digunakan untuk biaya 
perjalanan koordinasi dengan 
pihak DPMPTSP untuk 
melakukan konsultasi terkait 
pembinaan pelaku usaha dan 
permintaan narasumber

1 orang 1 kali

Direncanakan di Bulan April 
dan bulan September 2019/ 
sesuai dengan schedule 
kegiatan

di DPMPTSP Provinsi  
atau ditempat lain sesuai 
kondisi

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

7    ok                544,000                      3,808,000 

Pihak yang melakukan 
Dinas Luar dengan 
perjalanan diluar 
Kabupaten Lumajang

transport untuk dinas 
luar

digunakan untuk membiayai 
perjalanan dinas luar

1 orang 7 kali
sesuai dengan schedule 
pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Luar Daerah

di DPMPTSP Provinsi  
atau ditempat lain sesuai 
kondisi

DPMPTSP Kab 
Lumajang/Panitia

Mengajukan SPT dan 
Melaksanaan sesuai dengan 
rencana

5 2 2                    25,560,000 

5 2 2 003                    21,600,000 

12    ob             1,800,000                    21,600,000 

tenaga pengolah yang 
memiliki SPT dan SPK 
yang di tanda tangani 
PPK

pekerjaan dilakukan 
sesuai dengan tupoksi 
dan perintah dari 
atasan langsung

digunakan untuk tenaga 
pengolah merasa bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan yang 
dilaksanakan

1 orang 12 bulan
Bulan Januari s/d Desember 
2019

DPMPTSP Kab Lumajang Tenaga Pengolah/pengelola

1) dibuat SPT dan SPK atas 
nama Tenaga pengolah                        
2) Tenaga pengolah 
melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan tupoksi dan 
perintah dari atasan langsung

5 2 2 005                      3,960,000 

300    oj                  11,000                      3,300,000 
PTT yang mendapat 
SPT

terselesaikannya 
pekerjaan yang belum 
selesai dikerjakan 
karena bersamaan 
dengan kegiatan 
lainnya

Jam kerja dikantor tidak 
mampu karena bersamaan 
dengan kegiatan lainnya

1 orang 300 jam
sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang Tenaga Pengolah/pengelola
1) Identifikasi kebutuhan 
pekerjaan yang belum selesai                              
2) Menyusun surat tugas/ SPT

22    oh                  30,000                         660,000 
makanan berat / 
makanan ringan dan 
minuman

Konsumsi untuk 
tambahan pekerjaan

Digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan makanan dan 
minuman para peserta 
tambahan pekerjaan karena 
tambahan pekerjaan 
dilaksanakan diluar jam kantor

1 orang 22 hari
sesuai dengan schedule 
kegiatan

DPMPTSP Kab Lumajang Staf Tenaga Pengolah/ PTT
dilakukan setelah atau pada 
saat lembur dilakukan

                   84,768,000 
Lumajang,03 Oktober 2019

 
Penanggungjawab

 
 
 
 

ANDRI APRIAN, ST
NIP: 19750331 201001 1 012

Jumlah

 

Dalam rangka pengendalian, pembuatan laporan dan 
hal-hal mendesak diluar tupoksi

021

Belanja Tambahan upah tenaga kerja bulanan021

021

Upah tenaga pengelola/pengolah ( 1 org x 12 bln)

1 orang x 22 hari

Eselon IV ( 2 org x 4 kali)

Golongan II ( 1 org x 1 kali)

Uang Transport ( 1 org x 7 kali)

PTT/Tenaga Upah Bulanan (1 org x 1 kali)

Uang Transport

Tambahan upah hari kerja

1 orang x 300 jam

Uang Makan Tambahan Pekerjaan

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja  Bulanan


