
Instansi : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Visi : Terwujudnya Pemandu Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Prima Tahun 2018

Misi : 1. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Usaha yang Prima dan Terintegrasi dengan Regulasi, Promosi dan Kerjasama

2. Melaksanakan pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha

Uraian Indikator Kebijakan Program
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Tersedianya Informasi  Peluang Usaha 

Sektor/Bidang Usaha Unggulan

Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi 

penanam modal, memperkuat daya saing 

perekonomian  dan mempercepat 

peningkatan penanaman modal

Kebijakan Penanaman Modal Program Peningkatan iklim 

investasi dan realisasi investasi 

Tersediannya regulasi penanaman 

modal yang dapat memenuhi rasa 

keadilan dunia usaha

Terlaksananya Kegiatan penanaman modal 

yang sesuai dengan hak, kewajiban dan 

tanggung jawab penanaman modal 

Kebijakan Penanaman Modal Program Peningkatan iklim 

investasi dan realisasi investasi 

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah 

daerah dalam rangka kerjasama 

kemitraan

Terselenggaranya kerjasama kemitraan 

antar dunia usaha dan dunia usaha dengan 

pemerintah

Kebijakan Kerjasama Penanaman Modal Program Peningkatan promosi 

dan kerjasama 

Terselenggaranya Promosi Peluang 

Penanaman Modal 

Meningkatnya citra Sumedang sebagai 

daerah tujuan penanaman modal dan 

meningkatnya minat akan peluang 

penanaman modal yang prospektif

Kebijakan Promosi Penanaman Modal Program Peningkatan promosi 

dan kerjasama 

terselenggaranya pelayanan perizinan 

bidang penanaman modal melalui 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

terselenggaranya pelayanan perizinan dan 

non perizinan penanaman modal

Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Pelayanan 

Perizinan

terselenggaranya  pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan penanaman 

modal kepada masyarakat dunia usaha 

terselenggaranya kegiatan usaha 

penanaman modal yang sesuai dengan 

peraturan perundangan

Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan Perizinan

Program Peningkatan iklim 

investasi dan realisasi investasi 

Terbangunnya dokumen basis data 

potensi daerah, dokumen daya tarik 

daerah, dokumen strategi pemikat 

investor dan dokumen  prosedur 

investasi

Tersusunnya dokumen basis data potensi 

daerah, dokumen daya tarik daerah, 

dokumen strategi pemikat investor dan 

dokumen  prosedur investasi

Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal 

Program Penyiapan potensi 

sumber daya, sarana dan 

prasarana daerah

1

Mewujudkan iklim investasi untuk meletakan  dasar 

investasi yang berkelanjutan

Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan 

kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah 

dalam rangka meningkatkan invetasi yang didukung 

kegiatan promosi  yang proaktif

Terselanggaranya pengendalian pelaksanaan 

penanam modal dalam rangka pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan

Terselenggaranya pengelolaan sistim dan 

penyebarluasan informasi serta meningkatnya 

kemampuan sumber daya manusia penanaman modal 

yang profesional

Terselenggranya pelayanan perizinan usaha sesuai 

dan berorientasi pada kepuasaan dan keadilan 

masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan 

ekonomi  kerakyatan, terutama pengusaha mikro, 
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Terimplentasikannya Sistim Pelayanan 

Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistim 

Pelayanan Informasi  dan perizinan 

investasi  secara elektronik (SPIPISE), 

Sistim laporan kegiatan penanaman 

modal (Sis LKPM), dan Sistim 

Kearsifan digital (Sid@k) melalui 

konsep penerapan Standar Sistim 

Manajemen Mutu (SMM) yang 

akuntabel dan bersartifikat 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan 

non perizinan penanaman modal

Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal 

Program Penyiapan potensi 

sumber daya, sarana dan 

prasarana daerah

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan 

dan pelayanan penanaman modal  

kepada masyarakat dunia usaha, dan 

peningkatan pendidikan serta pelatihan 

aparatur 

peningkatan pengatahuan masyarakat dunia 

usaha dalam bidang penanaman modal

Kebijakan Penyebarluasan Pendidikan 

dan Pelatihan Penanaman Modal

Program Penyiapan potensi 

sumber daya, sarana dan 

prasarana daerah
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