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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa

1. Kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan terhadap pelayanan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung sudah sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan yaitu melalui Peraturan Walikota

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan

(BPMP). Namun, dari segi waktu pengurusan atau penyelesaian izin

masih sering terjadi keterlambatan dalam arti tidak tepat waktu, seperti

waktu pengurusan lebih dari 12 hari sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP)  yang berlaku, serta masih adanya biaya ekstra yang

harus dikeluarkan pengguna jasa, kemudahan pelayanan masih bersifat

diskriminasi dan prioritas kepentingan pengguna jasa belum sepenuhnya

diprioritaskan

2. Pelayanan publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP)

Kota Bandar Lampung cukup responsif, dimana petugas IMB selalu ada di

tempat di saat jam pelayanan. Selain itu, jika petugas berhalangan datang,

maka petugas lain yang akan menggantikan posisinya untuk sementara

waktu. Hal inipun juga sama terjadi di Badan Penanaman Modal dan
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Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampun, namun tidak semua tugas dapat

digantikan oleh petugas lain karena mereka mempunyai bagian tugas

masing-masing dan masih ada masyarakat yang harus menunggu karena

staf yang bersangkutan tak ada di tempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat

prospek ke depan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang

kemudian dijadikan sebagai bahan  rekomendasi, yaitu:

1. Standar pelayanan tentang biaya pelayanan administrasi yang tidak

dikenakan biaya baik di Kantor pelayanan Administrasi Perizinan

maupun di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Bandar Lampung,

sebaiknya diumumkan secara terbuka/transparan kepada masyarakat,

seperti melalui papan informasi dan media online.

2. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas pelayanan dapat

dilakukan melalui pemberian penghargaan yang senilai dengan prestasi

yang dilakukan aparat dalam memberikan pelayanan dan memberikan

sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat jika

membuat kesalahan.

3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

diharapkan untuk membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya

dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar

Lampung serta membuat banner yang berisi tentang tahap-tahap atau

proses dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB).


