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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 pelayanan perizinan terpadu

dan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di

bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Daerah 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 penyelengggaraan 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
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yang didapatkan memberikan kesempatan masuknya peluang investasi

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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.
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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

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

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

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

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 Nomor 1

tahun 2013 (lampiran I).
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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 47

pegawai (data 2015), dengan status kepegawaian 47 orang PNS, Jumlah

tenaga honorer yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal berjumlah 12 orang, Terdiri dari 3 orang pegawai

honorer perempuan dan 9 orang pegawai honorer laki-laki, Kualifikasi

pendidikan pegawai terdiri dari S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 4

orang, S1 sebanyak 28 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 9

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 2015

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Jumlah
Laki-laki Perempuan

1 Doktoral/ S3 - 1 1
2 Pasca Sarjana/ S2 2 2 4
3 Sarjana / S1 13 15 28
4 Diploma-IV - - -
5 Diploma-III 3 2 5
6 Diploma-I/ II - - -
7 SLTA 3 6 9
8 SLTP - - -
9 SD - - -



LAKIP BPPTPM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2015

5

Tabel 1.2
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Eselon

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

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 13 14 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 2015 harus disesuaikan dengan

rencana strategis 2012-2017 beserta perubahannya. Dalam rencana strategis

(Renstra) atau dalam penetapan kinerja 2015 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 2015 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 2 (dua) calon investor.

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

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

15%

Sasaran 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

terpadu. Dengan indikator :

1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM), ditargetkan 77,50.

2. persentase dokumen perizinan yang diselesaikan tepat waktu, ditargetkan

95%.

Sasaran 4 : Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan, dengan indikator:

1. Rata-rata hari penyelesaian perizinan, ditargetkan 14 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 Capaian (%)

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

1. Meningkatnya minat

penanaman modal

melalui efektifitas

kegiatan promosi yang

tepat sasaran.

Jumlah minat (calon

investor) investasi

yang dicatat melalui

berbagai kegiatan

promosi.

2 calon

investor

8 calon

investor

400

2. Meningkatnya nilai

realisasi Penanaman

Modal.

Persentase

peningkatan nilai

realisasi investasi

PMA/PMDN.

15% 19,57% 130,46

3. Meningkatnya

kepuasan masyarakat

dalam pelayanan

perizinan terpadu.

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM).

77,50 80,35 103,68

Persentase dokumen

perizinan yang

diselesaikan tepat

waktu.

95% 95,04% 100,42

4. Meningkatnya

kecepatan pelayanan

perizinan.

Rata-rata hari

penyelesaian

perizinan.

14 hari kerja 14 hari kerja 100
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Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya minat penanaman modal melalui

efektifitas kegiatan promosi yang tepat sasaran.

Untuk mengukur minat penanaman modal melalui efektifitas kegiatan

promosi yang tepat sasaran di BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

menggunakan indikator :

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

promosi.

Tabel 3.2.

Jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui berbagai

kegiatan promosi.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Jumlah minat (calon

investor) investasi yang

dicatat melalui berbagai

kegiatan promosi.

2 calon investor 8 calon investor 400%

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

investor) investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun

2015 mencapai 8 calon investor, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya,

yaitu 2 calon investor, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini

mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 realisasi Jumlah minat (calon investor)

investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi sebanyak 5 (lima)

calon investor.

Meningkatnya jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui

berbagai kegiatan promosi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dari hasil

promosi investasi yang dilakukan baik melalui penyelenggaraan pameran

investasi, media massa, serta rapat koordinasi dengan para pelaku bisnis yang

sudah tepat sasaran yang di fasilitator oleh BPPTPM Pemerintah Prov.Kep

Bangka Belitung, dengan tujuan tersampaikannya informasi potensi investasi

serta menciptakan kerjasama investasi kepada kalangan calon investor, pelaku

usaha dalam negeri maupun luar negeri.
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Event 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.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan bidang promosi pada tahun 2015, 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.

Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun

renstra yaitu sekitar 4 (empat) calon investor maka jumlah tahun ini sudah

mencapai 100% nya.

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.

Promos 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.
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2. Kegiatan sosialisasi pemutakhiran data SIPID

Mengingat kebutuhan data dan informasi yang berkembang dan terus

up to date diperlukan kerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk saling melengkapi dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem

informasi potensi investasi daerah (SIPID) tersebut, perlu dilakukan

sosialisasi penerapan terhadap sistem dimaksud kepada aparatur

dinas/instansi terkait diKabupaten/Kota.

Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut diharapkan menciptakan

sinkronisasi, harmonisasi dan kerjasama antara BKPM dengan instansi

Penanaman Modal Provinsi (IPMP) dan Instansi Penanaman Modal

Kabupaten/Kota (IPMP) serta instansi terkait dalam menyediakan data dan

informasi potensi wilayah yang lengkap dan lebih fokus bagi kebutuhan

para investor sehingga meningkatkan competitive advantage Indonesia.

3. Kegiatan bimbingan teknis penyusunan peta investasi

Pemetaan potensi dan peluang investasi daerah adalah menyediakan

data dan informasi potensi daerah melalui diskusi dan perumusan

terkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan potensi dan

peluang investasi di daerah melalui metode analisa yang terpadu, lengkap

dan akurat mengenai lokasi, ketersediaan lahan, ketersediaan bahan baku,

sarana prasarana, peluang pasar, kawasan industri, KEK (Kawasan

ekonomi khusus), FTZ (free Trade Zone), Kawasan Berikat, dan lain

sebagainya serta data terkait lainnya yang relevan.

4. Kegiatan Survey Potensi Investasi Daerah

Data dan informasi potensi sumber daya daerah untuk mendukung

pengembangan komoditas unggulan dan peningkatan investasi di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sangat terbatas dan heterogen. Oleh karena itu

dibutuhkan dukungan serta akses dalam menyediakan informasi penting

tentang komoditas luasan lahan/wilayah serta peluang potensi pada suatu

daerah. Tersedianya informasi potensi komoditas unggulan daerah

diharapkan akan membantu dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

dan meningkatkan perekonomian masyarakat daerah secara berkelanjutan.
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Tujuan dari kegiatan Survei Potensi Investasi Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung adalah tersedianya informasi potensi dan peluang

investasi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta teridentifikasinya

peluang investasi yang ada.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal.

Untuk mengukur meningkatnya nilai realisasi penanaman modal

menggunakan indikator :

Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN

Tabel 3.3.

Meningkatnya nilai realisasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase

peningkatan nilai

realisasi investasi

PMA/PMDN

15% 19,57% 130,46%

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

realisasi Penanaman Modal pada tahun 2015 mencapai 19,57% mengalami

peningkatan target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami

kenaikan. Pada tahun 2014 jumlah Persentase peningkatan nilai realisasi

investasi PMA/PMDN 1,87%.

Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2015 ini

tentunya dapat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran setiap

penanam modal untuk mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

baik secara dalam jaringan (daring) atau secara manual dalam hal belum

dimungkinkan secara daring. Peningkatan realisasi ini juga tidak terlepas dari

peran serta dan kerjasama bidang pengawasan dan pengendalian BPPTPM

Prov.kep.Babel yang telah melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman

modal melalui pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
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terhadap para penanam modal sehingga LKPM tersebut dapat dilaporkan secara

berkala sesuai pada waktunya.

Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun

renstra yaitu sekitar 25%, maka jumlah tahun ini sudah mencapai 78,28% nya.

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).

Badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal provinsi

kepulauan bangka Belitung yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang

pengawasan dan pengendalian penanaman modal, perlu terus

melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada

perusahaan/penanam modal di provinsi kepulauan bangka Belitung. 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.

Selanjutnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa

kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan terhadap:

1. Ketentuan yang terdapat dalam izin prinsip, izin investasi, izin prinsip

perluasan dan izin prinsip perubahan penanaman modal, izin prinsip

penggabungan perusahaan (merger), izin usaha, izin usaha perluasan,

izin perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan (merger) dan izin

usaha perubahan, izin KPPA, izin KP3A dan perizinan lainnya yang

terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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2. Non perizinan mencakup, keputusan pemberian fasilitas pembebasan

bea masuk atas impor mesin dan/atau barang dan bahan, laporan

realisasi impor atas angka pengenal importer (API), izin

mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan non perizinan lainnya

yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Sasaran Strategis 3 :Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan

perizinan terpadu.

Untuk mengukur Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan

perizinan terpadu menggunakan indikator :

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Tabel 3.4.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

terpadu.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

77,50 80,35 103,68

Pada tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa Indeks kepuasan masyarakat

(IKM) pada tahun 2015 mencapai 80,35 melebihi target yang ditetapkan

sebelumnya, yaitu 77,50. Tercapainya IKM pada tahun 2015 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

Namun dalam pelaksanaan IKM pada tahun 2015 , ada beberapa hal yang

perlu diperbaiki, yaitu:

1. Pengukuran hasil IKM lebih menunjukkan representasi mutu pelayanan di

BPPTPM, maka jumlah responden untuk pengukuran IKM perlu diperbanyak.
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2. Unsur yang mendapatkan IKM terendah adalah kemudahan prosedur,

walaupun memiliki mutu pelayanan “BAIK”, namun perlu dilakukan

perbaikan dengan cara meninjau prosedur pelayanan.

3. Meningkatkan IKM pada periode berikutnya.

Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun

renstra yaitu sekitar 81,50 maka jumlah tahun ini sudah mencapai 98,59% nya.

Tabel 3.5.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

terpadu.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase dokumen

perizinan yang

diselesaikan tepat waktu

95% 95,04% 100,42%

Pada tabel 3.5. di atas dapat dilihat bahwa Persentase dokumen perizinan

yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2015 mencapai 95,04% mengalami

peningkatan target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 95%.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan dan

merupakan salah satu komponen dalam standar pelayanan dan unsure pada

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketepatan waktu penyelesaian dokumen

perizinan pada tahun 2015, menunjukkan meningkatnya kinerja PTSP dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara efisien dan efektif,

khusunya di ProvKep.Bangka Belitung. Diharapkan kedepannya, ketepatan

waktu penyelesaian izin dapat terus ditingkatkan hingga menjadi 100%.

Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun

renstra yaitu sekitar 100% maka jumlah tahun ini sudah mencapai 95,04% nya.
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Sasaran Strategis 4 :Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan.

Untuk mengukur Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan

menggunakan indikator :

Rata-rata hari penyelesaian perizinan

Tabel 3.6.

Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Rata-rata hari

penyelesaian perizinan

14 hari kerja 14 hari kerja 100%

tabel 3.6. di atas dapat dilihat bahwa Rata-rata hari penyelesaian perizinan

pada tahun 2015 mencapai 14 hari kerja sesuai dengan target yang ditetapkan

sebelumnya, yaitu 14 hari kerja.

Rata- rata hari penyelesaian izin sesuai dengan standar pelayanan

perizinan terpadu satu pintu, yaitu 14 hari artinya pencapaian rata-rata

penyelesaian izin pada tahun 2015 sudah memenuhi target. Hal ini menunjukkan

komitmen pelayanan terpadu satu pintu untuk dapat memberikan pelayanan

sesuai dengan standar pelayanan yang ada dalam rangka memberikan kepastian

perizinan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun

renstra yaitu 12 hari kerja maka tahun ini sudah mencapai 85,71% nya.

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.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan operasional kegiatan di

PTSP tingkat provinsi sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi publik dan juga sebagai sosialisasi kepada

masyarakat tentang pelayanan perizinan yang dilaksanakan di BPPTM

Prov.Kep.Babel, hasil yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelayanan
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perizinan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun dan keterbukaan

informasi terkait persyaratan perizinan yang diselenggarakan di PTSP

BPPTPM Prov.Kep.Bangka Belitung.

2. Penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

Beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik

termasuk pelayanan perizinan di PTSP, diantaranya adalah tersedianya

regulasi sebagai payung hukum dalam mengatur penyelenggaraan PTSP,

tersedianya petunjuk berupa SOP yang jelas bagi petugas/aparatur

penyelenggara dan pelaksana PTSP dan tersusunnya Standar Pelayanan

(SP) sebagai tolak ukur standar baku mutu dan janji pelayanan pemerintah

kepada masyarakat. Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut

adalah tersusunnya regulasi penyelenggaraan PTSP bagi aparatur

penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis.

3. Rapat koordinasi forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk membuat persepsi dan standar yang sama dalam melayani perizinan

bagi aparatur yang bertugas di PTSP antara kab/kota, maka di bentuk

forum penyelenggara perizinan investasi se-Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung agar antara Provinsi, Kab/kota dapat saling bertukar

pikiran/sharing dalam berbagi inovasi pelayanan dan berbagi pengalaman

dalam menghadapi berbagai kendala pekerjaan yang berkaitan dengan

perizinan/non perizinan, selain itu pertemuan dalam rapat koordinasi forum

PTSP se-Provinsi Kep.Babel juga merupakan salah satu upaya peningkatan

kemampuan dan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan/non

perizinan agar dapat melaksanakan tugasnya secara professional,

berdedikasi, cermat, cepat, mudah, dan transparan.
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3.2. Realisasi Anggaran

Di bawah ini realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen

perjanjian kinerja.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

Anggaran

Persentase

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

Meningkatnya minat

penanaman modal

melalui efektifitas

kegiatan promosi yang

tepat sasaran

Jumlah minat

(calon investor)

investasi yang

dicatat melalui

berbagai kegiatan

promosi.

2 calon

investor

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

721.413.500

75.550.800

149.550.000

106.750.000

450.311.900

74.651.100

124.367.700

106.634.400

62,42

98,81

83,16

99,89

1. Penyelenggaraan

pameran investasi

Program Penyiapan

Potensi Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana

Daerah

1.

2.

3.

Sosialisasi

pemutakhiran data

SIPID

Bimbingan teknis

penyusunan peta

investasi

Survey potensi

investasi daerah

Meningkatnya nilai

realisasi Penanaman

Modal

Persentase

peningkatan nilai

realisasi investasi

PMA/PMDN

15% Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

145.788.000 122.310.900 83,901. Penyusunan data

LKPM

Meningkatnya kepuasan

masyarakat dalam

pelayanan perizinan

terpadu.

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

Persentase

dokumen perizinan

yang diselesaikan

tepat waktu

77,50

95%

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

Terpadu

467.650.000 377.634.324 80,751. Peningkatan

pelayanan perizinan

terpadu satu pintu

Prov.Kep.Babel
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244.240.000

261.087.500

194.028.900

233.010.250

79,44

89,25

2.

3.

Penataan dan

regulasi pelayanan

terpadu satu pintu

Rapat koordinasi

forum PTSP se-

Prov.Kep.Bangka

Belitung

Meningkatnya

kecepatan pelayanan

perizinan

Rata-rata hari

penyelesaian

perizinan

14 hari

kerja
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2015, 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 2015 tercapai 400%.

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

dengan indikator Persentase peningkatan nilai realisasi investasi

PMA/PMDN, pada tahun 2015 tercapai 19,57%.

3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam

pelayanan perizinan terpadu” dengan indikator :

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM), pada tahun 2015 tercapai

80,35.

- Persentase dokumen perizinan yang diselesaikan tepat waktu, pada

tahun 2015 tercapai 95,04%.

4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan,

pada tahun 2015 tercapai 14 hari kerja.

Untuk sasaran strategis yang sudah mencapai target tetap akan ditingkatkan

dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
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