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Dongkrak PAD dengan Penyederhanaan Perizinan Harapan Pengusaha
Terwujud

KETUA Asosiasi Pengusa-
ha Indonesia, Tri Andhi Su-
prihartono menuturkan lang-
kah pemerintah dalam me-
lakukan reformasi birokrasi
di sektor pelayanan perizinan
sedikit demi sedikit mulai
terlihat. Kondisi inilah yang
selama ini diidam-idamkan
oleh pengusaha. “Pengusaha
membutuhkan kepastian me-
ngenai usahanya. Pemkab ha-
rus sadar betul akan hal ini.
Untunglah saat ini perlahan
mulai bisa diperbaiki,” katanya.

Dikatakan, dimata pengu-
saha pertumbuhan investasi,
pembangunan insfrastruktur,
pengembangan sektor pa-
riwisata, serta kepuasan pe-
layanan publik di Gresik cukup
baik dibandingkan daerah lain.
Sehingga pengusaha berbon-
dong-bondong datang kesini.

Meskipun Apindo secara
data tidak mencatat secara
rinci, namun hal ini tidak le-
pas dari banyaknya infras-
truktur penunjang bisnis.
Ditambah lagi jalan tol Krian-
Legundi-Bunder-Manyar
yang ditargetkan rampung
pada tahun ini.”tol ini bisa jadi
jalur distribusi. Tak hanya
wilayah pantura, tapi juga
menuju Jawa Timur. Apalagi,

tol ini terkonek
langsung de-
ngan kawasan
i n d u s t r i , ”

pungkas-
n y a .

( f i r /
rtn)

Jauh Lebih Baik

KOTA- Pemerintah Kabupa-
ten Gresik melakukan berbagai
inovasi untuk mendongkrak jum-
lah Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor pelayanan
perizinan.Kepala Dinas Pena-
naman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kabupaten Gresik, Mul-
yanto mengungkapkan sejak bu-
lan Desember 2017 inovasi yang
dilakukan diantaranya integrasi
pelayanan perizinan Pemkab
Gresik dengan Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK). Pemo-
hon yang mengajukan dapat di-
proses sesuai nomor urut antrian
yang kami input dan ini dimo-
nitor oleh KPK. “Langkah ini
kami lakukan karena kami ingin
memperbaiki kualitas pelayan-
an,” ujar Mulyanto.

Tujuan dari program ini un-
tuk menyelesaikan tumpukan
berkas pemohon izin yang tidak
dapat diproses oleh DPM-PTSP.
Padahal pemohon mereka su-
dah membayar retribusi. Sedi-
kitnya ada 563 berkas permo-
honan izin yang sempat me-
ngendon di DPM-PTSP.

“Inilah yang saat ini coba ka-
mi urai, Alhamdulillah dalam
kurun waktu dua bulan saja,
kami mampu menyelesaikan
hal tersebut,” paparnya.

Tidak hanya itu, untuk memper-
cepat layanan perizinan tahun ini
DPM-PTSP juga meluncurkan
program andalan yang diberinama
SiuPid yang merupakan kepan-
jangan dari SIUP dan TDP Bisa
Ditunggu.

Melalui layanan SiuPid, pe-
mohon tidak perlu datang ke
kantor DPM-PTSP. Mereka cu-
kup mengisikan form permo-
honan Surat Ijin Usaha Perda-
gangan (SIUP) dan Tanda Daf-
tar Perusahaan (TDP) via on-
line. Jika persyaratan yang di-
minta sudah dipenuhi, maka se-
tiap pemohon izin akan mene-
rima tanda terima berkas yang
disertai barcode. Selanjutnya,
tanda terima tersebut diantar-
kan ke loket pelayanan peri-
zinan untuk ditukar dengan
berkas Siup dan TDP yang su-
dah jadi. Program ini meru-
pakan satu-satunya yang ada di
lembaga pemerintah daerah se-
luruh Indonesia,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kasie

Pelayanan Non Perizinan,
Fauzi Budi menyebut sejak pro-
gram ini di launching pada awal
Januari 2018 sedikitnya sudah
ada sekitar 402 berkas Siup dan
403 berkas TDP yang sudah
dikeluarkan oleh DPM-PTSP.

“Dalam waktu satu tahun
kami diberikan target oleh KPK
untuk menyelesaikan 1.000
berkas perizinan. Namun kami
bisa membuktikan bahwa ha-
nya dalam waktu dua bulan
sebnayak 805 berkas sudah ka-
mi selesaikan,” imbuh Fauzi.

Sementara itu, Sekretaris DPM-
PTSP, M. Subhan menuturkan,
untuk memaksimalkan pendapa-
tan di sektor perizinan pihaknya
telah membentuk tim verifikator
perizinan. Tim tersebut merupakan
gabungan dari berbagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang be-
kerja mencari informasi mengenai
perizinan yang belum dilengkapi
oleh pemilik perusahaan.

“Kegiatan ini merupakan
bentuk upaya kami dalam men-
jemput bola. Sekaligus juga ko-
mitmen Pemkab dalam rangka
mendongkrak pendapatan daerah
dan menciptakan iklim investasi
yang kondusif,” katanya.(fir/rtn)

PENGAMAT ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Gresik, Aris Kurniawan
menilai dibandingkan dua
tahun lalu pelayanan perizin-
an di Gresik saat ini sudah
semakin baik. Hal ini terlihat
dari jumlah antrian pemohon
izin yang datang ke kantor
DPM-PTSP. Ini menjadi
salah satu indikator baiknya
pelayanan perizinan adalah
jarang terjadi penumpukan
pemohon izin. “Saya sangat

mengapresiasi demham
sosialisasikan perizinan lew-
at online. Ini merupakan ben-
tuk transparansi Pemkab
kepada masyarakat atau
pemohon izin,” kata Aris.

Dosen fakultas Ekonomi
UMG itu menjelaskan dari
sisi pertumbuhan ekonomi,
Gresik masih jadi salah satu
yang terbaik. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2016, per-
tumbuhan ekonomi di kabu-

paten Gresik mencapai
angka 6,58 persen atau
diatas rata-rata nasional
maupun provinsi. Dari sektor
pendapatan domestik re-
gional bruto (PDRB), sampai
saat ni angkanya sudah
mencapai Rp 83 triliun per-
tahun. Tingginya angka
PDRB tak lepas dari geliat
sektor industri dan jasa yang
begitu pesat. “Belum lagi,
sektor-sektor lainnya juga te-
rus tumbuh,” paparnya. (*)
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EFISIEN : Kepala dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) Mulyanto saat mengamati pengajuan permohonan izin yang
masuk di komputer bersama Kasie Pelayanan Non Perizinan, Fauzi Budi

Tri Andhy
Suprihar-
tono,
Ketua
BPK
Apindo
Kabupaten
Gresik.


