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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

1.1.1. Visi 

 Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur 

Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di 

bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang  Penanaman Modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu erat sekali hubungannya dengan perencanaan, 

kebijakan, promosi, pelayanan dan fasilitas perizinan, penggunaan sistem 

manajemen informasi serta pengendalian penanaman modal.  

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan 

kepada masyarakat dan bergerak di bidang penanaman modal, maka di 

rumuskan Visi BPPTPM sebagai berikut : 

“Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dengan 

memanfaatkan potensi daerah dan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. 

 Pernyataan visi di atas mengandung makna bahwa peningkatan daya 

saing penanaman modal digunakan untuk mendukung terwujudnya prioritas 

daerah dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha  di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, dengan adanya pelayanan perizinan terpadu di 

harapkan kemudahan dalam perizinan, kemudahan yang didapatkan 

memberikan kesempatan masuknya peluang investasi yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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1.1.2. Misi 

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, antara lain 

berisi penggambaran tujuan suatu organisasi secara jelas dan fokus terhadap 

sasaran yang akan dicapai, sebagaimana misi BPPTPM adalah sebagai berikut : 

1. Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk penguatan daya saing. 

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 

Misi – 1  pernyataan tentang upaya yang dilakukan untuk peningkatan investasi 

dengan melakukan hal-hal yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi 

melalui pameran, media massa, kerjasama dan pemberian informasi yang akurat 

tentang peluang potensi investasi beserta kemudahan-kemudahan yang dapat 

ditawarkan kepada para investor. Hal ini akan berdampak positif dengan 

peningkatan realisasi penanaman modal. 

Misi – 2 pernyataan tentang bagaimana kita dapat memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas dengan pelayanan yang tepat waktu,cepat dan akurat 

dengan penyelesaian dokumen perizinan yang cepat, meminimalkan jumlah 

pengaduan, dan melakukan indeks kepuasan masyarakat untuk mengukur 

bagaimana pelayanan perizinan yang telah kita berikan. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

1.2.1. Tujuan 

a. Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

b. Terwujudnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk 

mencapai pelayanan prima. 

 

1.2.2. Sasaran 

a. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi 

yang tepat sasaran. 

b. Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal. 

c. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu. 

d. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan 
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 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 

  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang menjadi 

kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal  

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan 

penanaman modal; 

2. Penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu dan 

penanaman modal; 

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; 

4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal; 

 

1.4. Struktur Organisasi 

 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, maka dibentuk susunan 

organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sesuai peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lampiran I). 

 

1.5. Pegawai BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 Urusan wajib penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak 58 pegawai (data 

2016), dengan status kepegawaian 45 orang PNS, Jumlah tenaga honorer yang 

berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berjumlah 

13 orang, Terdiri dari 3 orang pegawai honorer perempuan dan 10 orang 

pegawai honorer laki-laki, Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S3 

sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 27 orang, D3 sebanyak 5 
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orang, SLTA sebanyak 6 orang. Berdasarkan eselon yang menduduki jabatan 

eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV 

sebanyak 11 orang. 

Tabel 1.1 

Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan 
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah Pegawai 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Doktoral/ S3 - 1 1 

2 Pasca Sarjana/ S2 2 4 6 

3 Sarjana / S1 13 13 26 

4 Diploma-IV - - - 

5 Diploma-III 3 2 5 

6 Diploma-I/ II - - - 

7 SLTA 3 3 6 

8 SLTP - - - 

9 SD 1 - 1 

 

Tabel 1.2 
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Eselon 

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

No Eseloning 
Jumlah Pegawai 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 II A 1 - 1 

2 II B - - - 

3 III A 3 2 5 

4 III B - - - 

5 IV A 6 5 11 

6 IV B - - - 

7 Non Eselon 12 15 27 

8 Fungsional - 3 3 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan 

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis, hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. 

Review terhadap penetapan kinerja 2016 harus disesuaikan dengan rencana 

strategis 2012-2017 beserta perubahannya. Dalam rencana strategis (Renstra) atau 

dalam penetapan kinerja 2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) sasaran strategis, yaitu : 

1. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi yang 

tepat sasaran. 

2. Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal. 

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu. 

4. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan. 

 Dalam penetapan kinerja tahun 2016 telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja, 

dan target sebagai berikut: 

Sasaran 1 : Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektifitas kegiatan 

promosi yang tepat sasaran, dengan indikator : 

1. Jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan 

promosi, ditargetkan 3 (tiga) calon investor. 

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal. Dengan indikator : 

1. Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN, ditargetkan 20% 

Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu. 

Dengan indikator : 

1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM), ditargetkan 79,50. 

2. persentase dokumen perizinan yang diselesaikan tepat waktu, ditargetkan 

100%. 

Sasaran 4 : Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan, dengan indikator: 

1. Rata-rata hari penyelesaian perizinan, ditargetkan 13 hari kerja.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

  Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir periode instansi pemerintah yang 

telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. 

 Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara 

target kinerja dan realisasi kinerja. 

 

3.1. 

Pengukuran Kinerja 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi Kinerja (%) Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya minat 

penanaman modal 

melalui efektifitas 

kegiatan promosi yang 

tepat sasaran. 

Jumlah minat (calon 

investor) investasi 

yang dicatat melalui 

berbagai kegiatan 

promosi. 

3 calon 

investor 

4 calon 

investor 

133,33 

 

Sangat baik 

2. Meningkatnya nilai 

realisasi Penanaman 

Modal. 

Persentase 

peningkatan nilai 

realisasi investasi 

PMA/PMDN. 

20% 42,37% 211,85 Sangat baik 

3. 

 

Meningkatnya 

kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan 

perizinan terpadu. 

Indeks kepuasan 

masyarakat (IKM). 

 

79,50 80,96 101,83 baik 

Persentase dokumen 

perizinan yang 

diselesaikan tepat 

waktu. 

100% 90,06% 90,06 baik 

4. Meningkatnya 

kecepatan pelayanan 

perizinan. 

Rata-rata hari 

penyelesaian 

perizinan. 

13 hari 

kerja 

3 hari kerja 433,33 Sangat baik 
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Sasaran Strategis 1 :   Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektifitas 

kegiatan promosi yang tepat sasaran. 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  

Tabel 3.2. 

Jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui berbagai 

kegiatan promosi. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja 

(%) 

Kategori 

Meningkatnya minat 

penanaman modal 

melalui efektifitas 

kegiatan promosi 

yang tepat sasaran. 

Jumlah minat (calon 

investor) investasi yang 

dicatat melalui berbagai 

kegiatan promosi. 

3 calon 

investor 

4 calon 

investor 

133,33% 

 

Sangat Baik 

 

 Pada tabel 3.2. di atas dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah minat (calon investor) 

investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun 2016 mencapai 4 

calon investor, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 3 calon investor,  

 Data capaian realisasi Jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui 

berbagai kegiatan promosi tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

No Nama Perusahaan Alamat Contact Person 
Sektor Tujuan 

Investasi 

Sumber 

Informasi 
Ket 

1. BTCOCOA distributor 

Taiwan yang 

merupakan investor 

dari Taiwan tertarik 

untuk investasi 

dibidang Agriculture  

RM. 2, FI.II No.162 

Sec.4 Roosevelt Rd. 

Tapei Taiwan 100 

Phone: 

+886223686066 

Pertanian 

(Nanas) 

Kegiatan 

Regional 

Investment 

Forum (RIF) 

2016 

BKPM RI  

2. Business Indonesia 

Singapore 

Association 

302 Orchard Road 

#07-03, Tong 

Building (Rolex 

Building, Beside 

Paragon) Singapore 

238862 

Phone: 

6565213828 

Perhotelan Kegiatan 

Regional 

Investment 

Forum (RIF) 

2016 

BKPM RI  

3. Penta Asia Pte Ltd 304 Orchard Road 

#03-39 Singapore 

238863 

Phone: +65 

91732779 

Hotel dan 

Restoran 

Kegiatan 

Regional 

Investment 

Forum (RIF) 

2016 

BKPM RI  

4. Yamazaki Norio  Jl. Jenderal Gatot 

Subroto No.44 

Phone: 021-

5202052 

Pertambangan Kegiatan 

Regional 

BKPM RI  
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Jakarta Investment 

Forum (RIF) 

2016 

 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan 

dari segi capaian. Pada tahun 2015 realisasi Jumlah minat (calon investor) investasi 

yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi  sebanyak 8 (delapan) calon investor. 

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir terlihat seperti diagram di bawah: 

0

1
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3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah minat calon investor

  

Dari tahun 2012 sampai 2014 jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat 

melalui berbagai kegiatan promosi mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan dari tahun 

2014 ke 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal ini di karenakan event 

promosi ini telah menjadi agenda sebagai ajang promosi dan interaksi bisnis langsung 

yang efektif bagi para investor dan pembeli potensial dengan para pelaku usaha dan 

pengambil keputusan khususnya ditingkat Provinsi, Kabupaten dan kota agar dapat 

melakukan transaksi dagang dan investasi yang saling menguntungkan sehingga minat 

para investor untuk berinvestasi cukup baik. pada tahun 2016 minat calon investor 

menurun dari capaian tahun 2015, berdasarkan data BKPM RI realisasi investasi tumbuh 

tertinggi di wilayah indonesia timur, yaitu di papua, maluku sebesar 58% dan sulawesi 

sebesar 56%, hal ini dimungkinkan minat calon investor yang banyak berinvestasi di 

daerah tersebut. 
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 3. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

 a. Rasionalisasi anggaran, yang menyebabkan beberapa pameran dibatalkan 

pelaksanaannya. 

 b. Meningkatnya jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui 

berbagai kegiatan promosi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari hasil 

promosi investasi yang dilakukan melalui penyelenggaraan pameran 

investasi ataupun melalui media elektronik sudah tepat sasaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 c. Potensi investasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih 

dikenal setelah adanya kegiatan promosi investasi, karena melalui kegiatan 

ini kalangan investor dapat mengetahui data potensi secara langsung 

maupun melalui bahan-bahan promosi yang disajikan pada event tersebut. 

4. Analisis program/kegiatan yang  menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

kinerja 

 Untuk mendukung upaya menarik minat (calon investor), maka perlu 

dilaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Program 

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan pameran investasi 

 Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu tersampaikannya informasi mengenai 

Prov.Kep.Babel serta meningkatkan minat para calon investor baik dalam maupun 

luar negeri dan pelaku peluang usaha lainnya. Promosi ini dinilai cukup berhasil 

karena banyak pengunjung yang menanyakan informasi mengenai potensi dan 

peluang-peluang investasi yang ada, terutama sektor perkebunan dan pertanian, 

kelautan dan perikanan, serta pariwisata. 

 Namun dalam pelaksanaan kegiatan bidang promosi pada tahun 2016, ada 

beberapa hal yang perlu dibenahi, yaitu: 

1. Perlu adanya materi pameran yang selalu menampilkan data yang up to date 

untuk media informasi dalam bentuk materi tayang yang menggunakan layar TV 

melalui flashdisk serta CD, booklet dan leaflet maupun buku profile yang 

menampilkan informasi umum maupun peluang investasi yang ada di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi ini merupakan kegiatan yang efektif 

untuk melakukan promosi karena bertemu langsung dengan para calon investor 

dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan Pameran Investasi merupakan ajang 
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bergengsi untuk mempromosikan potensi-potensi unggulan dari seluruh daerah di 

Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. 

2. Identifikasi Potensi Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Identifikasi Potensi Investasi Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, meliputi beberapa hal, yaitu: 

 1. Mengidentifikasi sektor strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama 

pada sektor pertanian perkebunan, kelautan perikanan dan pariwisata. 

 2. Menganalisa potensi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan 

aspek pemasaran, finansial dan ekonomi. 

 3. Menganalisa faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan investasi 

pada beberapa sektor terpilih. 

 4. Teridentifikasinya biaya dan manfaat dari potensi investasi yang siap 

dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 5. Menyusun peta potensi investasi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

   Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Identifikasi Potensi Investasi Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 

 1. Bahan pertimbangan bagi pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 

merancang kebijakan pengembangan investasi dan kebijakan lainnya terkait 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.  

 2. Bahan masukan guna menjadi pertimbangan strategis dalam menentukan sektor-

sektor prioritas bagi kegiatan investasi di masa mendatang. 

 3. Bahan dasar untuk penyusunan panduan promosi daerah berdasarkan bidang 

usaha sehingga bisa menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.  

3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. 

Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) 

bertujuan untuk: 

 1. Memberikan panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RUPMP dan 

RUMPK di wilayahnya masing-masing;  

 2. Terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di 

bidang Penanaman Modal, khususnya antara RUPM, RUPMP, RUPMK, serta 

dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 
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 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pembangunan Ekonomi berkelanjutan, kemampuan daya saing 

dunia usaha Nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan Teknologi 

Nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Sasaran Strategis 2 :   Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal. 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  

Tabel 3.3. 

Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal 

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja (%) Kategori 

Persentase peningkatan nilai 

realisasi investasi PMA/PMDN 

20% 42,37% 149,50% Sangat Baik 

 

 Pada tabel 3.3. di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya nilai realisasi 

Penanaman Modal pada tahun 2016 mencapai 29,90% mengalami peningkatan target 

yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 20%. 

Dari data realisasi PMA/PMDN diatas, dihitung persentase peningkatan nilai realisasi 

PMA/PMDN T.A 2016 dengan rumus sebagai berikut: 

 

Realisasi investasi th.berkenaan - realisasi investasi th sebelumya 
x 100% 

Realisasi investasi th.sebelumnya 

 

2.928,09 - 2056,96  
X 100% 

2056,96 

= 42,37% 
  

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

Data rumusan capaian realisasi PMA/PMDN tahun 2012-2016 ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4. 

Realisasi PMA/PMDN 

Tahun Realisasi PMDN 
(Rp. Miliar) 

Realisasi 
PMDN (Rp. 

Miliar) 

Total Realisasi 
(Rp. Miliar) 

Persentase 
Peningkatan 

2011 836,70 1.460,50 2.297,20  

2012 533,46 532,65 1.066,11 -0,53% 

2013 608,21 1.098,56 1.706,77 60.09% 

2014 615,45 1.123,30 1.738,75 1,87% 

2015 1.033,23 1.023,73 2.056,96 19,57% 

2016 2.085,45 586,63 2.928,63 42,37% 

 

 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2015 jumlah Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN 

19,57%. 

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir terlihat seperti diagram di bawah: 
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 Pada tahun 2016, dengan adanya program dari pemerintah pusat untuk 

mempercepat atau meningkatkan realisasi di sektor listrik yang berdampak positif bagi 

peningkatan capaian realisasi, di mana banyak perusahaan-perusahaan baru yang 

berinvestasi di sektor kelistrikan, hal ini yang menyebabkan realisasi PMA/PMDN 

meningkat pada tahun 2016, berdasarkan data LKPM Tahun 2016 realisasi di sektor 

listrik, gas dan air mencapai 40,06%, yang didominasi oleh Perusahaan PMDN. 

3. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

 - Penurunan 

 1. Pada tahun 2012, sistem pelaporan LKPM masih berupa laporan manual 

sehingga data realisasi investasi tidak terdata secara maksimal. 

 2. perusahaan yang tidak melaporkan data LKPM. 

 3. Perusahaan belum merealisasikan investasinya. 

 4. Perusahaan yang lama tidak melakukan penambahan investasi/perluasan. 
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 5. Tidak ada perusahaan baru yang berinvestasi. 

- Peningkatan/keberhasilan 

 1. Adanya perusahaan baru yang berinvestasi. 

 2. Perusahaan lama dan perusahaan baru yang melakukan realisasi investasi 

secara bersamaan. 

 3. Realisasi 2016 mengalami peningkatan di sektor kelistrikan. 

4. Analisis program/kegiatan yang  menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

kinerja 

 Untuk mendukung upaya Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal, maka 

perlu dilaksanakan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyusunan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

 Dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa kegiatan 

pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi 

penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan perusahaan. 

Pemantauan dilaksanakan terhadap penanaman modal yang masih dalam tahap 

konstruksi maupun yang telah produksi/operasi komersial.berdasarkan hasil 

verifikasi dan evaluasi dilakukan kompilasi data realisasi penanaman modal 

ditingkat provinsi. 

 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman 

modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.  

 Sedangkan tujuan pengendalian pelaksanaan penanam modal adalah untuk, 

 1. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi 

masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan.  

 2. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang 

dihadapi perusahaan. 

 3. Melaksanakan pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan 

fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan 

oleh perusahaan.  
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 Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanam modal, berupa: 

 1. Kegiatan pemantauan melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi LKPM dan dari 

sumber informasi lain. 

 2. Kegiatan pembinaan melalui penyuluhan dan pemberian konsultasi tentang 

cara pengisian LKPM baik secara manual maupun melalui sistem elektronik 

(daring) LKPM online. 

 3. Kegiatan pengawasan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, 

meneliti, evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan 

penanaman modal.  

2. Sosialisasi Penyusunan LKPM secara online 

Sosialisasi penyusunan LKPM secara online sebanyak 30 peserta dari 7 

kabupaten/kota, bagaimana melakukan tata cara pengisian LKPM melalui sistem 

elektronik (daring) LKPM online untuk mempermudah di dalam penyampaian LKPM.  

 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan  

terpadu. 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  

Untuk mengukur Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 

terpadu menggunakan indikator “Indeks kepuasan masyarakat (IKM)” yang bertujuan 

memperoleh informasi terukur indeks kepuasan masyarakat  dalam memperoleh 

pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

selanjutnya hasil survey berguna bagi : 

a. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat 

dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. 

c. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Tabel 3.5. 

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval 
IKM 

Nilai Konversi 
IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50  C Kurang Baik 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik 

 

Hasil survey menunjukkan informasi sebagai berikut: 

Tabel 3.5. 

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu. 

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja (%) Kategori 

Indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) 

 79,50 80,96 101,83 Baik 

 

 Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (89 kuesioner) yang telah diisi 

oleh responden menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 

2016 mencapai 80,96 melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 79,50 dengan 

kategori Baik. 

Berdasarkan penilaian terhadap survey yang dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat ruang lingkup Unsur Pelayanan 

No Unsur Pelayanan NRR 

U1 Persyaratan  3,315 

U2 Prosedur  3,247 

U3 Waktu Pelayanan 2,989 

U4 Biaya/Tarif 3,067 

U5 Produk Pelayanan 3,202 

U6 Kompetensi Pelaksana 3,360 

U7 Perilaku Pelaksana 3,562 

U8 Maklumat Pelayanan 3,157 

U9 Penanganan Pengaduan 3,247 

NRR Tertimbang 3,238 

IKM (3,2384 x 25) 80,96 

 

Dari data di atas dapat terlihat bahwa Nilai Rata-rata tertinggi terdapat pada 

unsur perilaku pelaksana dengan indeks 3,562 dan kinerja pelayanan dengan kategori 
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Sangat baik (Interval 3,26-4,00), hal ini menunjukkan bahwa sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan sudah baik dengan keramahtamahan dan sopan santun serta 

sikap melayani dengan sepenuh hati. Untuk unsur pelayanan lain yang juga mendapat 

Nilai Rata-rata sangat baik, yaitu pada unsur pelayanan Kompetensi Pelaksana dengan 

NRR 3,360 dan unsur pelayanan Persyaratan 3,315 dan untuk unsur pelayanan dengan 

NRR terendah adalah pada unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 2,989. Untuk 

meningkatkan unsur pelayanan tersebut Dinas Penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu terus melakukan percepatan didalam melayani masyarakat. 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) Pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun yang 

sebelumnya, pada tahun 2015 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai indeks 

80,35 (Interval 2,51-3,25) dengan kategori Baik. Tercapainya IKM pada tahun 2016 ini 

tentunya menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kinerja unit pelayanan terpadu 

satu pintu dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat serta tumbuhnya 

prakarsa dan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 

khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

3. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

 a. Tingkat kepuasan masyarakat  dalam memperoleh layanan publik menjadi acuan 

penting untuk menilai kesungguhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka   Belitung dalam melakukan 

reformasi birokrasi. 

 b. Hasil pengukuran IKM menunjukkan representasi mutu pelayanan di DPMPTSP. 
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1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  

Tabel 3.7. 

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu. 

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja (%) Kategori 

Persentase dokumen 

perizinan yang diselesaikan 

tepat waktu. 

 100 90,06 90,06 Baik 

 

Dari data diatas, dihitung persentase dokumen perizinan yang diselesaikan tepat waktu 

tahun 2016, cara perhitungan dapat dilakukan berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 

            

  Jumlah izin terbit tepat waktu 
X 100% 

  Jumlah izin terbit 

  
    

  

  1205 
X  100%  =  90,06 

 
  

  1338 

            

Perhitungan di atas didukung oleh data-data di bawah ini: 

Tabel 3.8. 

Rekapitulasi izin yang selesai tepat waktu 

No. Sektor Perizinan Jumlah Izin Jumlah izin tepat waktu 

1. Penanaman Modal 8 5 

2. Komunikasi dan Informasi   

3. Kehutanan 1 1 

4. Perhubungan 327 310 

5. Kelautan dan Perikanan 455 455 

6. Perindustrian dan Perdagangan   

7. Kesehatan 308 292 

8. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 141 94 

9. Pertambangan dan Energi 66 19 

10. Pekerjaan Umum 2 0 

11. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan 18 18 

12. Lingkungan Hidup 12 11 

 Jumlah 1.338 1.205 

Persentase izin yang selesai tepat waktu  90,06% 
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian persentase dokumen 

perizinan yang diselesaikan tepat waktu Pada tahun 2016 sebesar 90,06%. Pada 

tahun 2015 persentase mencapai 95,04.  

3. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

  Ada beberapa faktor yang melatar belakangi capaian realisasi dokumen perizinan 

yang diselesaikan tepat waktu, antara lain: 

1. Meningkatnya jumlah permohonan di tahun 2016 dikarenakan penerapan       

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

mengatur tentang kewenangan perizinan yang sebelunya menjadi kewenangan 

kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. 

2. Terbatasnya jumlah pegawai di bidang pelayanan perizinan terpadu, sehingga 

hasil pelayanan menjadi kurang maksimal, penambahan jumlah izin yang 

diterbitkan, pada tahun 2015 total 605 dokumen dan pada tahun 2016 jumlah 

izin yang diterbitkan meningkat menjadi 1338 dokumen. 

3. Masih adanya keterlambatan respon kajian dari OPD Teknis dalam memberikan 

kajian teknis dan dalam melaksanakan survei. 

 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan. 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja (%) Kategori 

Rata-rata hari penyelesaian 

perizinan. 

 13 hari kerja 3,85 hari kerja 433,33 Sangat Baik 

 

Dari data diatas, dihitung rata-rata hari penyelesaian perizinan tahun 2016 mencapai 

realisasi 3 hari dengan target sebelumnya 13 hari kerja, cara perhitungan dapat 

dilakukan berdasarkan rumus sebagai berikut 

            

  Jumlah hari penyelesaian izin 
X 100% 

  Jumlah total izin terbit 

  
    

  

  5147,38 
X  100%  =  3,85 hari 

 
  

  1338 
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Perhitungan di atas didukung oleh data-data di bawah ini: 

Tabel 3.9. 

Rekapitulasi rata-rata hari penyelesaian izin 

No. Sektor Perizinan Jumlah Izin Jumlah hari 

penyelesaian izin 

1. Penanaman Modal 8 36 

2. Komunikasi dan Informasi  0 

3. Kehutanan 1 7 

4. Perhubungan 327 1085,5 

5. Kelautan dan Perikanan 455 56,88 

6. Perindustrian dan Perdagangan   

7. Kesehatan 308 1107,5 

8. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 141 681,5 

9. Pertambangan dan Energi 66 1466 

10. Pekerjaan Umum 2 122 

11. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan 18 34 

12. Lingkungan Hidup 12 551 

 Jumlah 1.338 5147,38 

Rata-rata hari  3,85 

 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian rata-rata hari 

penyelesaian perizinan Pada tahun 2016 mencapai 3 hari kerja. Ini merupakan 

capaian yang baik karena Pada tahun 2015 rata-rata hari untuk menyelesaikan 

perizinan sekitar 13 hari kerja. 

 

3. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

 Target indikator kinerja rata-rata hari penyelesaian perizinan Pada tahun 

2016 yaitu 13 hari kerja dengan realisasi pada tahun 2016 mencapai 3,85 hari 

kerja. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 14 hari 

kerja. Hal ini dapat tercapai karena penggunaan aplikasi untuk memproses 

perizinan dan pemberlakuan tandatangan elektronik untuk penerbitan izin 

sehingga sangat memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian dokumen 

perizinan. 
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4. Analisis program/kegiatan yang  menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

kinerja. 

 Untuk mendukung upaya Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan perizinan terpadu dan Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan, 

maka perlu dilaksanakan Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu 

pintu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

 Hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan terpadu 

satu pintu terpasangnya Iklan di Radio RRI Sungailiat, terpasangnya Iklan di 

Koran Bangka Pos, tersedianya Buku Profile, Leaflet Profil PTSP, Blanko 

Perizinan, Map Khusus Perizinan, Cetak Stiker dan Blanko Kartu 

Pengawasan,terselenggaranya Rapat dengan SKPD Teknis, tersedianya 

Makan dan Minum Tamu/ Pemohon, tersedianya Pakaian Dinas Harian 

PTSP, terlaksananya survey perizinan, koordinasi dan fasilitasi ke PTSP 

Kab/Kota, Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelayanan 

perizinan, Terlaksananya perizinan sebanyak 1.338 izin dari 13 sektor. 

 Permasalahan yang dihadapi: 

Belum tersedianya kendaraan operasional PTSP, khususnya untuk 

pelaksanaan survey. PTSP merupakan koordinator dari Tim Teknis PTSP 

SKPD, diantaranya adalah pelaksanaan survey lapangan atas permohonan 

izin yang masuk. Selama ini, selain dari kendaraan operasional Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan survey 

lapangan, kendaraan pribadi baik dari pegawai PTSP ataupun Tim Teknis 

PTSP SKPD sering digunakan untuk keperluan Survey lapangan, hal ini 

tentunya sangat menyulitkan dalam hal kecepatan pelayanan. 

 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum PTSP bertempat di Hotel Pasadena 

Kabupaten Bangka Barat (Muntok) sebanyak 38 peserta dan bertempat di 

Hotel Grand Marina Kabupaten Bangka Selatan (Toboali) sebanyak 34 

peserta dengan baik dan tersampaikannya persamaan persepsi mengenai 

tipologi kelembagaan PTSP di daerah dan penyamaan kebijakan pendaftaran 

perizinan perdagangan secara online di daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2016, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya minat penanaman modal melalui 

efektifitas kegiatan promosi yang tepat sasaran” dengan indikator Jumlah minat 

(calon investor) investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi, pada 

tahun 2016 tercapai 4 calon investor 

2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal” dengan 

indikator Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN, pada tahun 

2016 tercapai 42,37%. 

3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

perizinan terpadu” dengan indikator : 

-  Indeks kepuasan masyarakat (IKM), pada tahun 2016 mencapai 80,96. 

- Persentase dokumen perizinan yang diselesaikan tepat waktu, pada tahun 

2016 tercapai 90,06%. 

 4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan, pada 

tahun 2016 tercapai 3 hari kerja. 

 Untuk sasaran strategis yang sudah mencapai target tetap akan ditingkatkan dalam 

upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
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