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ABSTRAK 

 

Modal dasar untuk menarik minat investasi selain berbagai kemudahan yang 

diberikan pemerintah daerah dari segi pengurusan izin, terjaminnya keamanan dan 

kenyamanan dalam berusaha, tersedianya infrastruktur yang memadai. 

Sebagaimana halnya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, sebagai 

daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditujukan untuk menjadi tempat 

penanaman investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, adapun Kepala 

BPMPD Provinsi Kepri sebagai Key Informan. Analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis kualitatif. 

Peran yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau lebih adalah sesuai dengan misi BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan, kegiatan promosi dan investasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

keramahan dalam melayani dinilai masih kurang baik. Kegiatan promosi potensi 

investasi di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan dinilai oleh para investor 

sudah baik. Sedangkan dalam kegiatan investasi, pihak investor menilai 

pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi terutama dalam menjaga 

stabilitas politik di Provinsi Kepulauan Riau serta menjaga kestabilan harga-harga 

atau tingkat inflasi. 

Agar BPMPD Provinsi Kepri lebih berperan dalam melakukan pelayanan 

prima maka BPMPD Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan meningkatkan 

tugas pokok dan fungsi sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar 

Pelayanan Minimum untuk masing-masing jenis pelayanan yang diberikan harus 

ditetapkan dengan memperhatikan ekspektasi calon investor. 

 

Kata Kunci: Peran, Pelayanan, Promosi dan Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Abstract 

 

Authorized capital to attract investment in addition to the various facilities 

provided by local government in terms of obtaining a license, ensuring safety and 

comfort in the business, the availability of adequate infrastructure. As is the case 

in Riau Islands province, especially Batam, as the area formed by the central 

government aimed to be a good investment planting of Foreign Direct Investment 

(FDI) and Domestic Investment (DCI). The purpose of this study was to determine 

the role of the Board of Investment and Promotion of Regional Riau Islands 

Province Year 2013. This study used purposive sampling, while the Head of the 

Riau Islands province BPMPD as Key Informants. Analysis of the data that I use 

is the qualitative analysis. 

The role of which is owned by the Investment Board and the Regional 

Promotion Riau Islands Province is in accordance with the mission over BPMPD 

Riau Islands Province in providing services, and investment promotion activities. 

Based on the results of research conducted, it can be concluded that the 

hospitality in serving still unwell. Investment potential promotion activities in 

Riau Islands Province held assessed by the investors has been good. While in 

investment activity, the investors assess the government should immediately 

improve the investment climate, especially in maintaining political stability in the 

Riau Islands province and maintain the stability of prices or the rate of inflation. 

Riau Islands Province in order BPMPD bigger role in making the excellent 

service. BPMPD Riau Islands Province should do improve the basic tasks and 

functions according to the Minimum Service Standards (SPM). Minimum Service 

Standards for each type of service provided should be determined by taking into 

account expectations of potential investors. 

 

Keywords: Roles, Services, and Investment Promotion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan 

kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan 

sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam 

hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. 

Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan 

penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem 

desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah 

daerah. Berdasarkan tujuan desentralisasi, yaitu: 

1. untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang 

masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal; 

2. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan lokal;  

3. meningkatkan kinerja masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri; dan 

4. mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.
 
 

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah 

meringankan pemerintah pusat untuk menjalankan tugasnya di daerah. Pemerintah 

pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro 
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(luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di 

lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan 

yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan 

terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi 

di daerah akan semakin kuat dengan demikian fungsi primer pemerintah yang 

dijalankan secara konsisten oleh pemerintah salah satunya adalah fungsi 

pelayanan bahwa memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri 

memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini 

merupakan fungsi yang bersipat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara di 

dunia. 

Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: 

Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan 

perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan 

otonomi daerah & desentralisasi fiskal, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas & kuantitas pelayanan publik & kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Memberdayakan & menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

3. Menciptakan efisiensi & efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa 

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat 

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van 
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Poelje (dalam hamdi, 1999:52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang 

sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam 

mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Defenisi ini menggambarkan 

bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : 

pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum  dikelola, jadi termasuk 

seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut 

kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, 

jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya 

mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, 

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995:101) menyebutkan 

bahwa: Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya 

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan 

kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan 

power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.  

Oleh Ndraha (2001:85), fungsi pemerintahan kemudian diringkus menjadi 2 

(dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau 

fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik 

diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah 

mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai 

penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. 

Prinsip-prinsip tersebut diatas, telah membuka peluang dan kesempatan 

yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya 
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secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan, 

peran serta masyarakat dan  daya saing daerah. 

Provinsi Kepulauaan Riau adalah provinsi ke 32 di Republik Indonesia yang 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 dan diresmikan pada 

tanggal 1 Juli 2004. Semula kawasan Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan 

bagian dari Provinsi Riau (yang berdiri pada tahun 1957). Secara administratif 

kawasan ini terbagi dalam 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, Bintan merupakan 

salah satu nama Kabupaten, disamping Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Kota Batam serta Kota 

Tanjungpinang. Kabupaten Anambas merupakan kebupaten terbaru yang 

terbentuk bardasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2008. 

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berbatasan 

langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand 

dan Vietnam. Dengan keunggulan geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

potensi yang besar dalam pengembangan industri dan perdagangan, Secara 

keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau besar dan kecil, 

terletak antara 07°19ˈ Lintang Utara dan 0°40ˈ Lintang Selatan serta antara 

103°30ˈ sampai dengan 110°00ˈ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi 

KepulauanRiau 251.810,71 Km2 yang terdiri dari luas lautan 241.215,30 Km2 

(95,79%) dan luas daratannya 10.595,41 Km2 (4,21%).  (BPMPD Provinsi 

Kepri,2012, Lakip Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri 

2012, Tanjungpinang). 
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Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

marupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada dibawah 

pemerintahan daerah Provinsi sebagai perpanjangan tangan BKPM untuk 

menyelenggarakan fungsi utama di bidang Penanaman Modal di Pemerintah 

Daerah. Badan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Reublik Indonesia. 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

berperan penting  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dibawah 

pemerintahan provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh  Gubernur sesuai 

dengan SK Kepala BKPM RI NO 10 tahun 2011 tentang Pelimpahan dan 

Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal ditambah dengan ketetapan Perda Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahwa menurut 

peraturan tersebut Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah merupakan 

unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang promosi dan investasi daerah. Untuk 

melaksanakan tugasnya Badan Promosi dan Investasi Daerah mempunyai fungsi : 

(BPMPD Provinsi Kepri, 2012, Lakip Badan Penanaman Modal dan Promosi 

Daerah Provinsi Kepri 2012, Tanjungpinang) 

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mengalami kemajuan yang 

siginifikan ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang investasi 

dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 
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Negeri (PMDN) untuk itu sesuai dengan Undang-Undang no 25 tahun 2007 

bahwa untuk mewujudkan kedaulatan politik dan mempercepat pembangunan 

ekonomi nasional dalam meningkatkan penanaman modal untuk mengolah 

potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal 

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Sebagaimana halnya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya kota Batam, 

sebagai daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditujukan untuk menjadi 

tempat penanaman investasi baik PMA maupun PMDN. Karena letak wilayahnya 

yang strategis berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura 

membuat Batam menjadi tempat yang efisien untuk penanaman invetasi. Hal ini 

ditunjang dengan peraturan-peraturan tentang pengelolaan Pulau Batam. 

Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik penanaman modal 

dalam negeri maupun penanaman modal asing dilakukan pemerintah sebab 

kegiatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga 

kerja, dan penambahan devisa Negara. 

Modal dasar untuk menarik minat investasi selain berbagai kemudahan yang 

diberikan pemerintah daerah dari segi pengurusan izin, terjaminnya keamanan dan 

kenyamanan dalam berusaha, tersedianya infrastruktur yang memadai. 

Infrastruktur ini meliputi penyediaan sumber energi berupa listrik, transportasi 

darat, laut, dan udara, air bersih, lahan industry dan sarana penunjang lainnya. 

Kelembagaan pelayanan penanaman modal dalam aspek pelayanan publik, 

dan merumuskan kebijakan strategis dalam pelayanan penanaman modal yang 

memenuhi kriteria kualitas pelayanan publik. Konsep pelayanan publik (public 
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services) diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan untuk melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 

tujuan bersama (Rasyid, 1998).  

Berdasarkan beberapa kecendrungan tersebut, maka menimbulkan minat 

bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam untuk menangani permasalahan tentang 

permasalahan penanaman modal dan investasi khususnya dikaji dari segi Peran 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ”Peran 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanaman 

modal dan promosi daerah sangat penting mengingat fungsi ini sebagai dasar 

untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan taraf ekonomi, diharapkan 

melalui badan ini maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan 

ekonomi nasional. Akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan tugas-tugas 

yang akan diselesaikan peran yang harus dijalankan belum mampu memberikan 

yang terbaik secara maksimal disebabkan beberapa hal. Kendala tersebut dapat 

dilihat dari beberapa gejala seperti: 
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1. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga 

masih baru belum diberikan hak sepenuhnya untuk perizinan di  provinsi dan 

pembagian tugas serta fungsi antara kabupaten/kota dan provinsi. 

2. Pengawasan oleh BPMPD terhadap investor belum berjalan secara optimal 

dalam hal mengawasi investor yang berada di Kepulauan Riau. 

3. Investor tidak terbuka atau tidak memberikan laporan penanaman modalnya. 

4. Penelitian ini di fokuskan pada pelayanan, promosi dan investasi yang 

dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan beberapa gejala tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: ”Bagaimana Peran Badan Penanaman Modal 

dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013?” 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan; 

a. Untuk mengetahui Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013. 

b. Untuk mengevaluasi kendala-kendala yang ada di daerah untuk tujuan 

investor. 

2. Kegunaan 

Hasil Penelitian diharapkan dapat berguna dan  bermanfaat sebagai: 
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a. Memahami peran BPMPD Provinsi Kepri dalam meningkatkan investasi 

khususnya dalam hal pelayanan baik internal maupun eksternal dan 

promosinya. 

b. Sumber  Informasi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan objek yang sama. 

c. Sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam penerapan disiplin 

Ilmu Pemerintahan. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 

berikut: 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tjiptono (2008:58), Siswanto (1986:178) dan Prasetyo (2009:98) 

Peran BPMPD  

Provinsi Kepulauan Riau 

Pelayanan Prima: 

a. Kecepatan 

b. Ketepatan 

c. Keramahan 

d. Kenyamanan 

Tjiptono (2008:58) 

 

Kegiatan Promosi: 

a. Memperkenalkan 

Produk 

b. Menyakinkan Calon 

Investor 

Siswanto (1986:178) 

Investasi: 

a. Suku Bunga 

b. Peningkatan Aktivitas 

Perekonomian 

c. Kestabilan Politik 

d. Tingkat Keuntungan 

Investasi yang akan 

Diperoleh 

(Prasetyo, 2009:98) 
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E. Konsep Operasional 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, maka  

diperlukan kerangka penelitian yang membantu proses pelaksanaan penelitian 

untuk menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang masih abstrak sifatnya. 

Konsep-konsep tersebut dioperasionalkan agar hasil dari penelitian yang akan 

dilakukan dapat lebih mencapai tujuan dengan mendefinisikan atau membatasi 

ruang lingkup masalah penelitian sesuai dengan variable dan indikator yang telah 

ditetapkan berdasarkan teori yang nantinya akan diterapkan dalam melaksanakan 

pengukuran di lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam 

menganalisa penelitian ini. 

Dalam penelitian ini mengulas masalah pelayanan dan promosi yang  

merupakan bagian dari peran lembaga BPMPD Provinsi Kepri berikan kepada  

investor yang telah dan akan menanamkan modalnya di Kepulauan Riau. 

Untuk melihat apakah pelayanan prima dan promosi yang dilakukan 

BPMPD sebagai wujud dari peran BPMPD dalam meningkatkan investasi di 

Provinsi Kepulauan Riau ini sudah berjalan optimal atau belum dikutip 

pernyataan dari Tjiptono (2008:58) pelayanan prima (service excellent) terdiri dari 

empat unsur pokok antara lain sebagai berikut. 

1. Kecepatan 

Program kerja BPMPD lakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan investasi di Kepulauan Riau ini dilakukan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan hingga tidak melebihi jangka waktu pada tahun itu misalnya 

proses pengajuan ijin yang cepat tidak bertele-tele. 
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2. Ketepatan 

Progam daya tarik investasi bertujuan meningkatkan jumlah dan nilai investasi 

yang didukung oleh sistem pelayanan investasi ke arah kebijakan tepat sasaran, 

misalnya pengurusan ijin investasi langsung pada yang bersangkutan tidak 

menggunakan calo.  

3. Keramahan 

Sikap perilaku yang ramah, bersahabat dan tanggap terhadap keinginan 

investor merupakan modal dalam menarik investasi sehingga secara tidak 

langsung memberikan iklim organisasi yang sejuk dan kondusif ketika proses 

pemberian pelayanan berlangsung. 

4. Kenyamanan 

Ruangan pelayanan terjaga kebersihannya dan peralatan kerja berteknologi 

yang mencukupi dan sarana prasarana  lainnya.  

Untuk melihat kegiatan promosi yang dilakukan BPMPD sudah sesuai apa 

belum dikutip menurut Siswanto Sutojo (1986:178), “Kegiatan promosi adalah 

untuk memperkenalkan produk, meyakinkan dan mengingatkan kembali manfaat 

produk kepada para pembeli”. Diuraikan sebagai berikut: 

1. Memperkenalkan produk (kawasan) dan menyediakan lahan untuk investor 

misalnya tersedianya lahan investasi wisata dan industri di Kepulauan Riau. 

2. Meyakinkan calon investor misalnya kemudahan-kemudahan yang diberikan 

oleh negara untuk berinvestasi, letak geografisnya yang strategis, tersedianya 

tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai. 



15 

 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya investasi 

diantaranya adalah (Prasetyo, 2009:98): 

1. Tingkat Bunga  

Jika tingkat bunga rendah maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, 

karena kredit dari bank menguntungkan untuk mengadakan investasi. 

Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka tingkat investasi akan rendah, 

karena tingkat kredit dari bank tidak dapat memberikan keuntungan dalam 

proyek investasi.  

2. Peningkatan Aktivitas Perekonomian 

Jika ada perkiraan peningkatan aktivitas perekonomian di masa yang akan 

datang, walaupun tingkat suku bunga lebih besar, maka investasi mungkin akan 

tetap dilakukan oleh para investor yang mempunyai insting tajam (risk 

seeking). Karena investor menganggap bahwa investasi di masa yang akan 

datang memperoleh banyak keuntungan. Sekalipun faktor insting ini bukan 

faktor utama, tetapi penting untuk dipertimbangkan oleh para investor dalam 

mengambil keputusan. 

3. Kestabilan Politik Suatu Negara  

Semakin stabilnya kondisi politik suatu Negara akan semakin baik iklim 

investasi disuatu Negara tersebut, sehingga investasi baik dalam bentuk PMA 

atau PMDN di Negara tersebut akan meningkat. Karena dengan suhu politik 

yang stabil, berarti country risk juga rendah yang berarti keuntungan investasi 

akan semakin baik.  

4. Tingkat Keuntungan Investasi yang akan diperoleh 
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Semakin tinggi tingkat keuntungan dalam berinvestasi sudah barang tentu akan 

semakin besar tingkat investasi tersebut. Namun, secara umum semakin tinggi 

tingkat keuntungan dari investasi juga semakin tinggi resikonya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kembali Sugiyono 

(2009:14) mengatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema dan gambar. 

Dengan demikian data yang dikumpulkan adalah non kuantitatif atau 

tanpa statistik tapi data yang dikumpulkan berupa kata-kata, berisi kutipan-

kutipan data, yang data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara di 

lapangan, dokumen pribadi, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

(BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau. Alasan penulis mengambil Lokasi pada 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau: 

a) Sesuai dengan lingkup bahasan penelitian, maka BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau merupakan salah satu lembaga pemerintahan dimana tugas 
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dan fungsi lembaga ini sebagai badan promosi daerah yang bertugas untuk 

mendatangkan Investor baik luar negeri maupun dalam negeri untuk 

menanamkan modal di Provinsi kepualauan Riau. 

b) Peneliti memandang permasalahan Peran Badan Penanaman Modal dan 

Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Investasi 

Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 sangat penting mengingat Provinsi 

Kepulauan Riau merupakan tujuan utama investor domestik maupun asing, 

terutama secara geografis provinsi Kepulauan Riau berdekatan dengan 

Negara tetangga yang maju seperti Singapura,Malaysia dan Brunai 

Darussalam atau Negara lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Filipina 

yang sama-sama berada di Laut Cina Selatan, sehingga hal ini menarik 

untuk diteliti. Karena juga merupakan bidang kajian /studi Ilmu 

Pemerintahan. Lagipula penelitian untuk permasalahan Peran BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Investasi Di Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2013 ini belum ada yang meneliti. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-

angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu sumber informasi, sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 

Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 

dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh langsung 

dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen-dokumen, 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer, yaitu sumber yang diperoleh dari lapangan (lokasi 

penelitian). Semua pihak yang dapat memberi keterangan mengenai segala 

hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer adalah Sekretaris dan Kepala Bidang Promosi 

BPMPD Provinsi Kepulauan serta beberapa penanam modal (investor) 

dibidang usaha perhotelan. 

b. Sumber Data Sekunder adalah sejumlah keterangan atau kata-kata yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui bahan dokumen, peraturan 

perundang-undangan, laporan, arsip, literatur hasil penelitian dan lain-lain 

yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh keterangan dan fakta-fakta yang lengkap dari keadaan 

empiris dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui penelaahan beberapa literatur, teori-teori, dokumen-dokumen, surat 

kabar, serta sumber tertulis lain yang berkaitan atau relevan terhadap objek 

penelitian. Menurut Moh. Nazir (1999:111) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dan menyeleksi data yang diperoleh di tempat penelitian. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan teknik: 

1) Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif 

dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas. 

Dikemukakan oleh Arikunto (2006:155) wawancara atau interview 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah peneliti susun sedemikian rupa. Alat 

pengumpulan datanya adalah pedoman wawancara. 

2) Observasi 
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Teknik pengumpulan data secara observasi mempunyai ciri-ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik-teknik lain. Kegiatan 

observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain 

yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.   

Sebagaimana pendapat Sugiyono (2009:166) yang mengemukakan 

bahwa teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, 

yang tersusun dari berbagai proses biologi dan proses psikologis 

diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan penglihatan.  

5. Informan Penelitian 

Teknik pengambilan informan merupakan salah satu aspek dari metode 

penelitian. Pengambilan informan erat hubungannya dengan wawancara. 

Dalam hal ini, wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian sambil bertatap muka, dengan tanya jawab antara 

pewawancara dengan informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada informan yang 

diambil berdasarkan teknik purposive, yang berarti informan ditentukan 

berdasarkan dari tujuan dan kebutuhan.  

Dalam hal ini Teknik purposive, Sugiyono (2005:53-54) menyatakan 

bahwa Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan atau 
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

Dari kondisi tersebut, maka para narasumber yang akan diwawancarai 

oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

6. Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yang menurut Wirartha (2006:155) yaitu metode analisis deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara 

atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. 

Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan 

tidak menggunakan alat pengukuran. Sumber data yang utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata atau tindakan.  

 

 

 

 

NO KRITERIA RESPONDEN JUMLAH 

1 Kepala Sekretariat 1 orang 

2 Kepala Bidang Promosi 1 orang 

3 
Penanaman Modal 

Investor Perhotelan 
3 orang 

 JUMLAH 5 orang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Peran 

Menurut Narwoko (2004:139) peran (role) dalam merupakan aspek yang 

dinamis  dari kedudukan (status) artinya seseorang telah menjalankan hak-hak 

dan kewajiban-kewajibannya sesuia dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran sangat penting karena dapat 

mengatur tingkah laku seeorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang 

dapat meramalkan perbuatan  orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga 

seseorang dapat menyesuaikan prilakunya sendiri dengan prilaku orang-orang 

sekelompoknya.  

2. Konsep Kualitas Pelayanan 

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, 

mulai dari definisi yang konvensional hingga yang strategis. Definisi 

konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung 

dari suatu produk, seperti : performance (kinerja), reability (keandalan), easy 

of use (mudah dalam penggunaan), esthetics (estetika), dsb. Sedangkan dalam 

definisi startegis dinyatakan bahwa kualitas adalah sesuatu yang mampu 

memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the need of 

costumers) (Sinambela, 2010:6).  

Menurut Tjiptono (2008:58) pelayanan prima (service excellence) terdiri 

dari 4 unsur pokok, antara lain:  

a. Kecepatan.  
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b. Ketepatan.  

c. Keramahan.  

d. Kenyamanan.  

Untuk melihat kegiatan promosi yang dilakukan BPMPD sudah sesuai 

apa belum dikutip menurut Siswanto Sutojo (1986:178), “Kegiatan promosi 

adalah untuk memperkenalkan produk, meyakinkan dan mengingatkan kembali 

manfaat produk kepada para pembeli”. Diuraikan sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan produk (kawasan) dan menyediakan lahan untuk investor 

misalnya tersedianya lahan investasi wisata dan industri di Kepulauan Riau. 

b. Meyakinkan calon investor misalnya kemudahan-kemudahan yang 

diberikan oleh negara untuk berinvestasi, letak geografisnya yang strategis, 

tersedianya tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya investasi 

diantaranya adalah (Prasetyo, 2009:98): 

a. Tingkat Bunga  

b. Peningkatan Aktivitas Perekonomian 

c. Kestabilan Politik Suatu Negara  

d. Tingkat Keuntungan Investasi yang akan diperoleh  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI 

DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau 

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Undang-undang ini 

disahkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2002, tetapi pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Riau secara resmi beroperasi menjalankan roda pemerintahan pada 

tanggal 1 Juli 2004. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 (empat) Kabupaten 

dan 2 (dua) Pemerintah Kota yakni : 

1. Kabupaten Bintan Dengan Ibu Kota Kijang.  

2. Kabupaten Karimun dengan Ibu Kota Tanjung Balai Karimun. 

3. Kabupaten Natuna dengan Ibu Kota Ranai.  

4. Kabupaten Lingga dengan Ibu Kota Daik.  

5. Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Ibu Kota Tanjungpinang.  

6. Pemerintah Kota Batam dengan Ibu Kota Batam. 

7. Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Ibu Kota Tarempa.  

Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi yang sangat 

strategis yaitu berada pada dua jalur pelayaran international yang menghubungkan 

antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, serta melalui Selat Malaka dan 

Selat Karimata dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti negara 

Singapura, negara Malaysia dan negara Thailand. Dengan letak geografis yang 
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strategis ini, diharapkan dapat menjadi salah satu potensi bagi Provinsi Kepulauan 

Riau dalam peningkatan pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau  terletak antara 

04º15’ bujur Lintang Utara dan 0º45’ bujur Lintang Selatan serta antara 103º11 

bujur sampai dengan 109º10’ Bujur Timur. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 

seluas 251.810,71 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu 

seluas 241.215,30 km2 (95,79%) sedangkan daratannya hanya seluas 11.936,91 

km2 (4,21%)., dengan luas wilayah daratan kurang lebih  11.936,91 km2, atau 

sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. 

Wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau meliputi Laut Cina Selatan (Laut 

Natuna) yang berbatasan dengan wilayah perairan Negara Thailand. Malaysia dan 

Vietnam. Perairan Kabupaten Bintan berbatasan dengan wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat di bagian Timur, perairan Kabupaten Lingga berbatasan dengan 

Selat Karimata, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau di 

bagian Selatan. Sedangkan dibagian Barat Kab. Karimun dan Kota Batam 

berbatasan dengan Selat Singapura, Selat Malaka dan Prov. Riau. Secara 

geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan, yaitu : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, Negara Vietnam, Negara 

Kamboja, Negara Malaysia dan Negara Singapura.  

2. Sebelah Timur dengan negara Malaysia dan Prov. Kalimantan Barat. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia dan Prov. Riau. 
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B. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut peraturan 

daerah tersebut, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri 

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang promosi dan investasi 

daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Promosi dan Investasi Daerah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bidang 

Promosi dan Investasi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Promosi dan 

Investasi Daerah; 

b. Pelaksanaan kegiatan sekretariat yaitu perencanaan, evaluasi, urusan 

keuangan, umum dan kepegawaian; 

c. Pelayanan perizinan dan pelayanan umum dibidang promosi dan investasi 

daerah; 

d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dibidang promosi dan 

investasi; 
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e. Pengendalian terhadap usaha penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam begeri berdasarkan kapasitas tugas Badan Promosi dan 

Investasi Daerah; 

f. Pengendalian pelaksanaan promosi dan investasi daerah; 

g. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dalam 

bidang penanaman modal; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

3. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah terdiri dari: 

a. Bagian Sekretariat 

b. Bagian Promosi 

c. Bidang Pembinaan Penanaman Modal 

d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal 

1. Bagian Sekretariat 

a. Bagian Sekretariat mempunyai tugas menangani urusan umum, 

kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi; 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian 

sekretariat mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan urusan  umum dan kepegawaian; 

2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

3) Pelaksanaan administrasi keuangan; 

4) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program; 

5) Pelaksanaan penyiapan informasi dan kehumasan; 
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6) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Sekretariat yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

c. Bagian sekretariat terdiri dari: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Keuangan; 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Bidang Promosi 

a. Bidang Promosi melaksanakan tugas urusan penyiapan bahan promosi dan 

perencanaan bidang publikasi dan pameran; 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan urusan penyiapan bahan promosi; 

2) Pelaksanaan bidang publikasi dan pameran mengenai potensi dan 

peluang investasi daerah; 

3) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Promosi yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

c. Bidang Promosi terdiri dari: 

1) Sub Bidang Penyiapan Bahan Promosi; 

2) Sub Bidang Publikasi dan Pameran; 

3. Bidang Pembinaan Penanaman Modal 

a. Bidang Investasi melaksanakan tugas urusan pelaksanaan penanaman modal 

dan penyusunan pelaporan terhadap perkembangan dunia usaha dan 

penanaman modal; 
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b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Investasi mempunyai tugas: 

1) Pelaksanaan urusan Pendataan, Pengawasann dan Pengendalian; 

2) Pelaksanaan urusan Penyuluhan dan Pembinaan; 

3) Pelaksanaan urusan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan 

penanaman modal; 

4) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Investasi yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

c. Bidang Investasi terdiri dari: 

1) Sub Bidang Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian; 

2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan; 

4. Bidang Pelayanan Penanaman Modal 

a. Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan Penanaman 

Modal; 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelayanan 

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan urusan fasilitasi dan kerjasama penanaman modal; 

2) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap peluang investasi; 

3) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang 

diberikan oleh Kepala Badan. 

c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari: 

1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi; 
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2) Sub Bidang Fasilitasi Perijinan dan Kerjasama Penanaman Modal. 

 

C. Tujuan Dan Sasaran Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Penanaman Modal dan 

Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka visi dan misi tersebut harus 

dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan 

tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi, yaitu merupakan arah strategis organisasi dan perbaikan-

perbaikan yang ingin diciptakan serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu perencanaan jangka mengengah. Tujuan Badan Penanaman 

Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riayu menggambarkan arah 

strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta 

merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan 

lima tahun. Dengan mendasarkan kepada faktor-faktor penentu keberhasilan 

berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, 

sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. 

Tujuan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau sesuai dengan misi yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2011-2015 adalah: 

Misi Pertama 

“mengupayakan sarana dan prasarana serta koordinasi antar lembaga untuk 

mendukung optimalnya kegiatan penanaman modal” 

Mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penanaman modal 
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2) Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam mendukung kegiatan penanaman 

modal 

Misi Kedua 

“memberikan pelayanan prima dan intensif dalam kegiatan penanaman modal” 

Memiliki tujuan: menciptakan pelayanan prima dan intensif dalam upaya 

optimalisasi kegiatan penanaman modal. 

Misi Ketiga 

“meningkatkan kapabilitas SDM aparatur bidang penanaman modal” 

Dimana misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan sumber daya aparatur 

yang mampu mengemban visi dan misi BPMPD untuk dituangkan dalam setiap 

program dan kegiatan. 

Misi Keempat 

“mengoptimalkan program promosi dan kerjasama investasi serta validasi data 

investasi dan data potensi peluang investasi” 

Memiliki tujuan peningkatan program promosi dan kerjasama investasi serta 

validasi data investasi dan data potensi peluang investasi untuk pengembangan 

sebagai upaya menarik minat investor. 

Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. 

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka 

waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan. Fokus utama penentu 

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan opersional setiap 

tahun. Sasaran adalah bagian integral dari proses perencanaan strategis, dan 

merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian 
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kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang 

sifatnya menyeluruh. Sasaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian integral dari proses rencana strategis 

dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang 

sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan 

kinerja organisasi. 

Sesuai dengan urutan misi, adapaun sasaran yang hendak dicapai sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanaman 

modal. 

2) Terwujudnya koordinasi antar lembaga untuk mendukung optimalnya kegiatan 

penanaman modal. 

3) Terwujudnya pelayanan prima dan intensif yang diberikan kepada investor 

dalam rangka meningkatkan investasi. 

4) Meingkatnya tanggung jawab seluruh pegawai BPMPD terhadap pekerjaan 

dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia. 

5) Terwujudnya pengembangan program promosi dan kerjasama investasi serta 

validasi data investasi dan data potensi peluang investasi pada bidang 

penanaman modal. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Dalam Meningkatkan Investasi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2013 

Penjelasan pada bab sebelumnya disebutkan bahwa penetapan mengenai 

alasan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanaman Modal dan 

Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan dalam misi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanaman 

modal dan terwujudnya koordinasi antar lembaga untuk mendukung 

optimalnya kegiatan penanaman modal. 

2. Memberikan pelayanan prima dan insentif yang diberikan kepada investor 

dalam rangka meningkatkan investasi. 

3. Meningkatkan kapabilitas SDM aparatur bidang penanaman modal. 

4. Mengoptimalkan program promosi dan kerjasama investasi serta validasi data 

investasi dan data potensi peluang investasi. 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan misi 

tersebut, diperlukan kualitas pelayanan yang prima. Pelayanan yang berkualitas 

atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat tergantung pada 

kepuasan pelanggan. Lukman (2000:8) menyebut salah satu ukuran keberhasilan 

menyajikan pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada tingkat kepuasan 
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pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan 

eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila 

ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas. Menurut Tjiptono (2008:58) 

pelayanan prima (service excellence) terdiri dari 4 unsur pokok, antara lain:  

a. Kecepatan 

Berikut wawancara bersama para informan tentang apakah program kerja 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah 

memenuhi target yang dianggarkan setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa kecepatan dalam memberikan pelayanan prima sudah sesuai dengan 

target capaian kegiatan, jumlah anggaran yang telah di anggarkan dan telah 

memenuhi harapan para investor serta kepengurusan perizinan yang cepat. Hal 

ini menunjukkan bahwa dari segi kecepatan melakukan pelayanan, BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau sudah memerankan perannya dengan baik. 

b. Ketepatan 

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang apakah 

pengurusan izin investasi sudah tidak melalui calo melainkan langsung kepada 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa ketepatan dalam memberikan pelayanan sudah sesuai tugas pokok dan 

fungsi dari BPMPD Provinsi Kepulauan Riau baik dari para pegawai dalam 

melayani juga dari prosedur kepengurusan. Dibuktikan dengan tidak adanya 

oknum-oknum calo yang berperan dalam setiap kepengurusan perizinan di 
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BPMPD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi 

ketepatan melakukan pelayanan, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah 

memerankan perannya dengan baik. 

c. Keramahan 

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang apakah anda 

sudah merasa bahwa para pegawai BPMPD Provinsi Kepri memberikan sikap 

perilaku yang ramah, bersahabat dan tanggap terhadap keinginan investor. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa keramahan dalam memberikan pelayanan sudah dilaksanakan dengan 

baik tetapi ada beberapa faktor yang sesekali membuat para pegawai kurang 

bersahabat, faktor tersebut bisa saja kelelahan atau faktor lainnya. Sebaiknya 

hal ini tidak boleh terjadi, apapun keadaannya para investor harus dilayani 

sebaik dan seramah mungkin. Para pegawai wajib mempertahankan 

profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas karena organisasi pemerintah 

adalah organisasi yang paling tinggi yang fungsi utamanya mengatur, 

memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberi pelayanan kepada 

masyarakat. Menginngat organisasi pemerintah adalah organisasi pelayanan 

publik, maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapat 

setiap fasilitas jasa dan non jasa yang disiapkan pemerintah kepada seluruh 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi keramahan melakukan 

pelayanan, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah memerankan perannya 

dengan cukup baik. 
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d. Kenyamanan 

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang apakah ruangan 

kantor BPMPD Provinsi Kepri saat ini sudah dapat dikatakan nyaman bagi 

para investor. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa kenyamanan dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan 

kebutuhan para investor. Kelengkapan fasilitas pelayanan sudah diberikan, 

sehingga para tamu atau investor yang memiliki kebutuhan di BPMPD Provinsi 

Kepri dapat merasakan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi 

kenyamanan melakukan pelayanan, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah 

memerankan perannya dengan baik. 

Untuk melihat kegiatan promosi yang dilakukan BPMPD sudah sesuai apa 

belum dikutip menurut Siswanto Sutojo (1986:178) bahwa kegiatan promosi 

adalah untuk memperkenalkan produk, meyakinkan dan mengingatkan kembali 

manfaat produk kepada para pembeli. Diuraikan sebagai berikut: 

e. Memperkenalkan Produk (kawasan) dan Menyediakan Lahan 

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang apakah BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau sudah memperkenalkan produk (kawasan) kepada 

investor. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah memperkenalkan produk 

kawasan khusunya potensi Kepulauan Riau kepada para investor melalui 

berbagai media masa baik dari internet, koran, radio dan lain-lain. Hal ini 
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menunjukkan bahwa dari segi promosi dalam memperkenalkan produk 

kawasan, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah memerankan perannya 

dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa BPMPD Provinsi Kepulauan Riau tidak memliki kewenangan dalam 

pemberian lahan kepada para investor. Kewenangan tersebut berada pada 

pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dari 

segi promosi dalam penyediaan lahan, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau 

kurang memiliki peran.  

f. Meyakinkan calon investor  

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang apakah BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau sudah menyakinkan calon investor, misalnya 

kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara untuk berinvestasi, letak 

geografisnya yang strategis dan tersedianya tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah menyakinkan calon investor. 

Hal ini menunjukkan bahwa dari segi promosi dalam menyakinkan calon 

investor, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah memerankan perannya 

dengan baik..  

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang apakah BPMPD 

Provinsi Kepri sudah menyakinkan calon investor tentang kemudahan-

kemudahan yang diberikan oleh negara untuk berinvestasi dalam bentuk 

infrastruktur yang memadai. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa 

bahwa BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah menyakinkan calon investor 

dalam memberikan kemudahan berbentuk infrastruktur yang memadai. 

Dibuktikan dengan di kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun 

seperti pembebasan pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai, 

bebas bea masuk dan cukai. Disamping itu juga ditopang proses perizinan One 

Stop Service/PTSP. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi promosi dalam 

menyakinkan calon investor, BPMPD Provinsi Kepulauan Riau sudah 

memerankan perannya dengan baik. 

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk 

mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat 

penting dan menentukan Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan 

modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, 

pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Perlu  diciptakan  

iklim  yang  baik,  dan  ditetapkan  ketentuan-ketentuan  yang mendorong 

investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dibukanya   

bidang-bidang   usaha   yang   diperuntukan   bagi   sector   swasta. 

Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat 

Indonesia sendiri. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh 

orang asing. 

Adapun faktor yang mempengaruhi para investor untuk berinvestasi di 

Provinsi Kepulauan Riau, khususnya investasi di Kota Batam dan Kabupaten 

Bintan yang memiliki sebagai berikut: 
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1. Tingkat Suku Bunga 

Berikut hasil wawancara bersama para informan tentang bagaimana 

tingkat suku bunga perbankan Indonesia saat ini, khususnya dalam kegiatan 

investasi di Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa data makro ekonomi yang menjadi pertimbangan utama 

dalam berinvestasi adalah Bank Indonesia (BI) Rate dan Inflasi. Dalam proses 

perjalanannya, penetapan besar kecilnya BI rate juga akan mendapat pengaruh-

pengaruh baik dari faktor eksternal maupun internal. Hal yang harus dipahami 

oleh investor adalah bahwa Kenaikan BI rate dan Inflasi akan berdampak 

negatif bagi investasi dan sebaliknya penurunan BI rate dan inflasi akan 

berdampak positif terhadap investasi. 

2. Peningkatan Aktivitas Perekonomian 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat khususnya Provinsi 

Kepulauan Riau meningkat.  

Berdasarkan pendapat para informan tersebut, maka pentingnya peranan 

pemerintah dalam menjaga kelangsungan investasi di Indonesia baik PMA dan 

PMDN karena berguna untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam 

negeri. Semakin produktif, semakin banyak produk, maka semakin tinggi juga 

kesempatan suatu negara untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Provinsi 

Kepulauan Riau merupakan salah satu yang mengandalkan sistem devisa 
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dalam menjaga tingkat inflasi. Kesempatan ekspor dikarenakan Provinsi 

Kepulauan Riau yang paling berdekatan dengan Singapura dan Malaysia 

adalah bagian terpenting dalam membantu menjaga kestabilan nilai rupiah di 

pasar Internasional dan terus meningkatkan aktivitas perkonomian. 

3. Kestabilan Politik 

Pasca berlakunya otonomi daerah, keadaan hukum investasi di Indonesia 

dapat dikatakan sangat “memprihatinkan”. Dalam praktik investasi pasca-

otonomi daerah, banyak terjadi konflik kewenangan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota serta konflik kewenangan 

antar-pemerintah daerah yang merugikan para investor. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa banyak faktor 

yang menimbulkan masalah ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan 

investasi pasca-otonomi daerah. Salah satunya adalah karena tidak adanya 

kepastian hukum mengenai pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah serta kewenangan antar-pemerintah daerah dalam hal 

penanganan investasi asing.  

Menurut hemat penulis, untuk mengatasi berbagai persoalan investasi 

tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan 

tindakan nyata. Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera memperbaiki 

iklim investasi, antara lain segera menerbitkan peraturan perundangan investasi 

yang baru, menetapkan batas waktu pemberian perizinan investasi dan hal yang 

lebih penting adalah membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal 

penegakan hukum. 
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4. Tingkat Keuntungan Investasi yang akan Diperoleh 

Perkiraan atau ramalan keuntungan dari investasi yang akan dilakukan 

akan mempengaruhi tingkat investasi. Biasanya perusahaan atau pengusaha 

akan memilih sektor-sektor yang memiliki prospek yang bagus atau dengan 

kata lain keuntungan yang diramalkan cukup tinggi. Hal ini disebabkan 

berinvestasi membutuhkan modal yang sangat banyak sehingga jika tingkat 

keuntungan yang diramalkan rendah, modal tersebut akan sulit untuk kembali. 

Oleh karena itu, jika tingkat keuntungan yang diramalkan cukup tinggi, maka 

pengusaha baru mau melakukan investasi karena ia percaya modal 

ditanamkannya akan kembali. 

Berdasarkan pendapat para informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian akan menjadi lebih 

baik lagi pada masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap 

stabil (tingkat inflasi stabil) dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan 

pendapatan masyarakat akan berkembang dengan lebih cepat, merupakan 

keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi. Semakin baik keadaan 

masa depan maka semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh para 

pengusaha. Oleh sebab itu mereka akan lebih terdorong untuk melaksanakan 

investasi yang telah atau sedang dirumuskan dan direncanakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil 

disimpulkan bahwa peran yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan 

Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih adalah sesuai dengan misi yang 

telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Untuk memenuhi misi tersebut maka 

diperlukan pelayanan prima. Menurut Tjiptono (2008:58) pelayanan prima 

(service excellent) terdiri dari empat unsur pokok antara lain sebagai berikut: 

5. Kecepatan 

Peran BPMPD Provinsi Kepri dalam memberikan pelayanan secara cepat 

kepada para calon investor sudah dapat dikatakan baik.  

6. Ketepatan 

Peran BPMPD Provinsi Kepri dalam memberikan pelayanan sudah tepat 

karena semua prosedur kepengurusan langsung di tangani petugas khsusnya 

yang bertugas di PTPS. 

7. Keramahan 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dengan keramahan dalam melayani 

dinilai masih kurang baik karena masih ada beberapa petugas yang secara 

langsung kurang ramah. 

8. Kenyamanan 
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Peran BPMPD Provinsi Kepri dalam memfasilitasi sarana dan prasarana di 

kantor sudah sangat baik karena dinilai sudah lengkap untuk membuat para 

tamu dan investor merasa nyaman. 

Untuk melihat kegiatan promosi yang dilakukan BPMPD sudah sesuai apa 

belum dikutip menurut Siswanto Sutojo (1986:178) diuraikan sebagai berikut: 

c. Memperkenalkan produk (kawasan)  

Peran BPMPD Provinsi Kepri dalam memperkenalkan produk (kawasan) 

dinilai sudah baik, berdasarkan hasil analisa wawancara didapat bahwa para 

investor sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. 

d. Meyakinkan calon investor 

Peran BPMPD Provinsi Kepri dalam menyakinkan calon investor dinilai sudah 

baik, hal ini terlihat dari banyaknya investor yang berinvestasi di kawasan 

perdagangan bebas yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten 

Karimun.  

Adapun faktor yang mempengaruhi para investor untuk berinvestasi di 

Provinsi Kepulauan Riau, khususnya investasi di Kota Batam dan Kabupaten 

Bintan yang memiliki sebagai berikut: 

a. Tingkat Suku Bunga 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam menarik investasi dipengaruhi 

oleh Bank Indonesia (BI) Rate dan Inflasi.  
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b. Peningkatan Aktivitas Perekonomian 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau adalah menjaga kelangsungan 

investasi di Indonesia baik PMA dan PMDN karena berguna untuk 

meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri. 

c. Kestabilan Politik 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan tindakan nyata. 

Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi, 

antara lain segera menerbitkan peraturan perundangan investasi yang baru, 

menetapkan batas waktu pemberian perizinan investasi dan hal yang lebih 

penting adalah membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal penegakan 

hukum. 

d. Tingkat Keuntungan Investasi yang akan Diperoleh 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau adalah menjaga harga-harga tetap 

stabil (tingkat inflasi stabil). 

 

B. Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan tersebut, terdapat saran sebagai berikut: 

1. Agar BPMPD Provinsi Kepri lebih berperan dalam melakukan pelayanan 

prima maka BPMPD Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan meningkatkan 

tugas pokok dan fungsi sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar 

Pelayanan Minimum untuk masing-masing jenis pelayanan yang diberikan 

harus ditetapkan dengan memperhatikan ekspektasi calon investor. 
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2. Penelitian mengenai peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam menarik 

minat investor sebaiknya tidak berhenti hanya sampai disini. Penelitian tentang 

kegiatan penanaman modal hanya di Badan Penanaman Modal dan Promosi 

Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau, tidak akan bisa memberi 

gambaran utuh bagaimana kegiatan investasi oleh Penanaman Modal Asing 

dan Penanaman Modal Dalam Negeri. BPMPD Provinsi Kepulauan Riau hanya 

salah satu, dan penelitian tentang peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau 

tahun 2015 hanyalah perspektif kecil dari puzzle besar yang harus dirangkai 

satu sama lain. 

3. Akan sangat menarik apabila di kemudian hari ada penelitian lanjutan yang 

menggali informasi lebih dalam mengenai kegiatan investasi di daerah. 

Mungkin penelitian studi kasus dengan membandingkan praktik investasi pada 

badan penanaman modal satu daerah dengan daerah yang lain menjadi menarik 

untuk dilakukan. 
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