
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1   Gambaran Umum Kabupaten Kampar 

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. 

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32     merupakan daerah 

yang terletak antara 1 00’40 Lintang Utara sampai 0°27’00 Lintang Selatan dan 

100°28’30 - 101°14’30 Bujur Timur. Kabupaten Kampar beribukota di 

Bangkinang, jumlah penduduk ± 688.2204 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-

laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 

Kecamatan dan 207 Kelurahan. 

Secara geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi 

Sumatra Barat). 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan 

Kabupaten Pelalawan. 
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Tabel 4.1 :  Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar menurut Kecamatan 

Tahun 2013 

No. Kecamatan 
Penduduk Jumlah 

Penduduk Laki-laki Perempuan 

1. Kampar Kiri 14.804 13.886 28.690 

2. Kampar Kiri Hulu 5.850 5.698 11.547 

3. Kampar Kiri Hilir 5.769 5.282 11.051 

4. Kampar Kiri Tengah 13.485 12.353 25.839 

5. Gunung Sahilan 9.862 8.916 18.780 

6. XIII Koto Kampar 11.844 11.350 23.194 

7. Koto Kampar Hulu 9.355 8.867 18.222 

8. Kuok 12.185 12.054 24.238 

9. Salo 12.679 12.269 24.947 

10. Tapung 47.035 43.052 90.091 

11. Tapung Hulu 39.719 36.374 76.097 

12. Tapung Hilir 29.697 27.393 57.092 

13. Bangkinang 19.114 18.669 37.781 

14. Bangkinang Seberang 16.067 15.796 31.860 

15. Kampar 24.399 24.399 48.793 

16. Kampar Timur 11.794 11.541 23.334 

17. Rumbio Jaya 8.400 8.224 16.623 

18. Kampar Utara 8.235 8.369 16.602 

19. Tambang 29.588 28.065 57.652 

20. Siak Hulu 48.426 45.643 94.069 

21. Perhentian Raja 8.791 8.081 16.873 

 Jumlah 387.096 366.280 753.376 

Sumber: BPS Kampar tahun 2016 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat penduduk Kabupaten Kampar Tahun 

2015 berjumlah 753.376 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 387.096 jiwa dan 

penduduk perempuan berjumlah 366.280. Penduduk terbesar berada dikecamatan 

Siak Hulu berjumlah 94.069 jiwa dan penduduk terkecil berada dikecamatan 

Kampar Kiri Hilir berjumlah 11.051 jiwa. 
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4.2 Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Kampar 

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap 

pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam tujuan serta cita-cita 

bangsa dan negara. Serta dapat memberikan pelayanan yang efektiv dan efisien 

kepada masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) 

merupakan instansi dilingkungan Pemerintaha Kabupaten Kampar yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Struktur Organisai 

dan Tata Kerja (STOK) Perangkat Daerah. Pembentukan BPPTPM bertujuan 

untuk mendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan perizinan dan 

penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau setara dengan 

pejabat Eselon II/b yang bertempat dan berkedudukan di Kota Kabupaten 

Kampar- Bangkinang. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati 

Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional 

bertanggung jawab kepada publik. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai 

tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang 

pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang bersifat koordinasi lintas 

sektor, dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penanaman 

modal sebagaimana siatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 

2012 tentang uraian tugas jabatan struktural pada lingkungan BPPTPM di 

Kabupaten Kampar. 
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Adapun Visi dan Misi serta Motto dan Semboyan Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

Visi: Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Dunia 

Usaha yang prima dan profesional untuk mendorong peningkatan persaingan 

Investasi Global. 

Misi:  

1. Mewujudkan SDM Pelayanan Perizinan yang profesional dan terpadu 

dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi riil serta 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan teknologi informasi 

Pelayanan Perizinan yang prima dengan menerapkan Konsep Good 

Goverment; 

3. Meningkatkan kualitas Data dan Informasi peluang Investasi bagi 

investor, masyarakat dunia usaha dan dunia industri; 

4. Mempromosikan produk unggulan daerah dan membuka peluang 

investasi untuk pemerataan ekonomi rakyat. 

Motto: Kepuasan anda adalah kebahagiaan bagi kami. 

Semboyan: T: Tepat, A: Akurat, Q: Qualitatif, W: Wajar, A: Akuntabel 

(Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar 2017 )  
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4.3  Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan            

Penanaman Modal Kabupaten Kampar 

Sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 

Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural di Lingkungan Badan 

Kabupaten Kampar, maka tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal adalah melaksanakan sebagai kewenangan pemerintah 

Kabupaten Kampar bidang pelayanan perizinan terpadu & penanaman modal 

meliputi : 

1. Merumuskan sasaran; 

2. Mengkoordinasikan; 

3. Menyelenggarakan; 

4. Membina; 

5. Mengevaluasi; 

6. Melaporkan pelaksana tugas. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu & Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ; 

penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan 

anggaran keuangan dan perlengkapan serta organisasi ; 

2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan pelayanan perizinan 

terpadu dan penanaman modal ; 

3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang 

terkait dengan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal ; 
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4. Merumuskan kebijakan terkait dengan inovasi dan pengembangan sistem 

pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal; 

5. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan 

pendelegasian dari Bupati Kampar yang diatur sesuai dengan peraturan 

yang berlaku ; 

6. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan kedinasan BPPTPM 

Kabupaten Kampar; 

7. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumber 

daya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan; 

8. Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses 

administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal ; 

9. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok – pokok 

permasalahan yang diadukan ; 

10. Merumuskan bahan kebiajakan operasional promosi dan kemitraan usaha ; 

11. Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitasi 

penanaman modal ; 

12. Melakukan pengelolaan unit pelaksana teknis ; 

13. Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja BPPTPM 

Kabupaten Kampar ; 

14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, hasil capaian dan 

kinerja BPPTPM Kabupaten Kampar ; 
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15. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal di Kabupaten Kampar ; 

16. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf pelayanan dan 

peningkatan iklim investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan promosi 

daerah dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat 

berinvestasi yang kondusif ; 

17. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perizinan dan non 

perizinan dan penanaman modal ; 

18. Melaksanakan Koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait 

dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman 

modal ; 

19. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan 

investasi, promosi , perizinan terpadu dan penanaman modal ; 

20. Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi atas 

pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku ; 

21. Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman modal; 

22. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan 

pelayanan perizinan dan penanaman modal ; 

23. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS di BPPTPM Kabupaten 

Kampar ; 

24. Mengevaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait 

dengan kinerja bawahan; 
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25. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing ; 

26. Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi kepada 

para bawahan dalam hal pelaksana tugas ; 

27. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang 

kondusif ; 

28. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

(Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar 2017 )  

 

 

4.4    Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

1. Kepala BPPT-PM 

2. Sekretaris 

a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penelitian Dokumen 

b. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

4. Bidang Pengaduan dan Pengendalian 

a. Sub Bidang Survei dan Pengelolaan data 
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b. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengendalian 

5. Bidang Promosi dan Kemitraan Usaha 

a. Sub Bidang Promosi dan Publikasi Dalam dan Luar Negeri 

b. Sub Bidang Kemitraan Usaha 

6. Bidang Pengembangan dan Fasilitasi 

a. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Moodal 

b. Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama 

(Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar 2017 )  

 

4.5 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kampar 

Yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, 

memiliki fungsi : 

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi 

penatausahaan; 

2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan pelayanan 

terpadu dan penanaman modal; 

3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya 

yang terkait dengan pelayanan perizinan, non perizinan dan 

penanaman modal; 
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4. Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan 

pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta 

penanaman modal; 

5. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan 

pendelegasian dari Bupati Kampar yang diatur sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

6. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan kedinasan Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kampar; 

7. Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap  pelaksanaan proses 

administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal; 

8. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumber 

Daya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan 

9. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok 

permasalahan yang diadukan; 

10. Merumuskan bahan kebijakan operasional promosi dan kemitraan 

usaha; 

11. Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitas 

penanaman modal; 

12. Melakukan pengelolaan unit pelaksana teknis; 
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13. Perumusan sasaran, pencapaian kinerja, langkah dan rencana kerja 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kampar; 

14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan hasil pencapaian 

dan kinerja BPPT-PM Kabupaten Kampar; 

15. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Kampar; 

16. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf pelayanan 

dan peningkatan iklim investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan 

promosi dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat 

berinvestasi yang kondusif; 

17. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perizinan dan 

non perizinan dan penanaman modal; 

18. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait 

dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman 

modal; 

19. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan 

investasi, promosi, perizinan terpadu dan penanaman modal; 

20. Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi 

atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

21. Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman 

modal; 
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22. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 

23. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di 

BPPT PM Kabupaten Kampar; 

24. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan 

terkait dengan kinerja bawahan; 

25. Mendisposisikan surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

26. Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serat koreksi 

kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas; 

27. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi  yang 

kondusif; 

28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b. Sekretariat 

1. Penyusunan  program  teknis  administrasi  kepegawaian, administrasi 

keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan  rumah  tangga; 

2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan sub bagian; 

3. Pnyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; 

4. Merencanakan operasionalisasi umum dan kepegawaian, perencanaan 

serta pelaporan keuangan , pengelolaan asset, monitoring serta evaluasi 

terhadap jalannya ketatausahaan; 
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5. Menerima petunjuk/ arahan sesuai dengan  disposisi atasan terkait 

dengan tugas dan fungsinya; 

6. Melakukan pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan yang 

meliputi piñata usahaan surat masuk dan pendistribusian surat masuk 

dan pendistribusian surat keluar; 

7. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang ketatausahaan umum di lingkungan BPPT PM; 

8. Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan  bidang ketatausahaan umum; 

9. Melakukan pengelolaan administrative terhadap naskah dinas yang 

masuk dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait; 

10. Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan 

penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data 

pelaporan perkembangan setiap triwulan; 

11. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap 

bawahannya sesuai dengan sub bagiannya; 

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah yang  perlu diambil dengan ketentuan berlaku. 

13. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan 

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas; 

14. Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di BPPT PM; 

15. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan 

kantor; 
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16. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku 

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 

bawahan; 

17. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan. 

c. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Bagian Umum atau bagian dari Sekretariat yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikam tugas dibidang pengelolaan, 

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, 

penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan 

dan tata usaha. memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Menerima petunjuk / arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

2. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

dan kepegawaian; 

3. Mengecek tugas yang akan diajarkan dengan membaca disposisi, isi 

surat masuk atau rencana kerja sebagian untuk menentukan prioritas 

tugas; 

4. Membuat dan menyusun program kerja kepala sub bagian umum dan 

kepegawaian; 

5. Melaksanakan ketatausahaan di bidang administrasi surat menyurat; 

6. Membuat ringkasan isi surat penting sebagai bahan pelaksana tugas; 

7. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data serta 

informasi yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian; 
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melaksanakan pengelolaan tata kearsipan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

8. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsungsebagai bahan 

informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar 

sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan 

daftar hadir yang  ada sebagai laporan kepada atasan; 

9. Mengumpulkan data kepegawaian setiap pegawai di BPPT PM sebagai 

bahan untuk penyusunan daftar urut kepangkatan, kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat, diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan 

pensiun; 

10. Melaksanakan pengurusan tentang kepegawaian bagi pegawai BPPT 

PM; 

11. Mengumpulkan bahan evaluasi terhadap kinerja pegawai, menyusun 

data peningkatan karier dan pencatatan terhadap pelanggaran disiplin 

terkait penegakkan disiplin; 

12. Memberikan laporan kepada sekretaris Badan tentang pelaksanaan 

tugas di sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

13. Menyiapkan SOP ( Standard Operasional Prosedur ) yang bersifat 

insidentil tentang kepegawaian; 

14. Meregister/memberikan nomor serta penyerahan dokumen izin yang 

telah diterbitkan; 

15. Menginventarisasi nama-nama pegawai yang akan memperoleh 

penghargaan dan tanda jasa; 
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16. Memberikan petunjuk, memberi tugas dan membimbing bawahan agar 

pelaksanaan tugas lancar dan tertib; 

17. Menilai hasil kerja pegawai dengan mengisi buku catatan sebagai  

bahan penilaian  DP-3 ( Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai ); 

18. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan; 

19. Mengagendakan setiap surat masuk dan surat keluar. 

d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

1. Merumuskan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan 

merencanakan langkah strategis pelaksanaan pelayanan; 

2. Menyiapkan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan; 

3. Mengkoordinasi pelaksanaan rapat teknis terkait perizinan dan non 

perizinan yang mengharuskan adanya pertimbangan dan instansi 

terkait; 

4. Pengintegrasian pelaksanaan pelayanan perizinan yang menjadi 

kewenangan BPPT PM; 

5. Pembinaan terhadap petugas pelayanan yang dibawahnya untuk 

melaksanakan pelayanan yang terbaik; 

6. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

7. Memberikan petunjuk arahan, penilaian pengawasan serta pembinaan 

terhadap bawahan; 

8. Memeriksa kelengkapan persyaratan setelah diperiksa petugas 

pelayanan; 

9. Memaraf lembar pernyataan kelengkapan berkas; 
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10. Memeriksa pekerjaan petugas pelayanan yang berada dibawah bidang 

perizinan terkait administrasi pelayanan; 

11. Melaksanakan penjadwalan rapat tim teknis dengan SKPD terkait; 

12. Melaksanakan rapat teknis dengan SKPD terkait; 

13. Memberikan pertimbangan Kepala Badan dalam menandatangani 

dokumen perizinan dan non perizinan; 

14. Memberikan jawaban kepada pemohon terkait pengajuan perizinan 

maupun non perizinan yang ternyata tidak memiliki kelengkapan 

persyaratan maupun ditolak oleh tim teknis. 

e. Bidang Pengaduan dan Pengendalian 

1. Menerima pengaduan dari perusahaan dan masyarakat yang berkaitan 

dengan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal; 

2. Melakukan koordinasi dengan tim teknis instansi terkait dan tim 

penyidik yang berhubungan dengan pengaduan perusahaan maupun 

masyarakat; 

3. Memproses pengaduan perusahaan maupun masyarakat dengan 

melakukan survey bagian yang dituangkan dalam bentuk berita acara 

permriksaan yang ditandatangani oleh pihak terkait; 

4. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi permasalahan, 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang 

berkaitan dengan survey dan pengaduan; 

5. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

survey dan pengaduan; 
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6. Menjadwalkan  pengecekkan lapangan bagi perizinan dan non 

perizinan yang mensyaratkan pemeriksaan lapangan; 

7. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tenteng pengendalian 

investasi. 

f. Bidang Promosi dan Kemitraan Usaha 

1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

2. Mendisposisikan surat kepada bawahan; 

3. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan promosi dan kemitraan 

usaha; 

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan 

promosi dan kemitraan usaha; 

5. Mengkoordinir event-event promosi berkala lokal, nasional dan 

internasional; 

6. Mempersiapkan data potensi dan peluang investasi daerah untuk 

dipromosikan. 

g. Bidang Pengembangan dan Fasilitas 

1. Menyusun bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitas 

kerjasama; 

2. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan fasilitas kerjasama; 

3. Menyusun rencana pengembangan dan fasilitas penanaman modal 

daerah; 

4. Melakukan koordinasi penilaian investmen award; 
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5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

( Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar 2017 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


