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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia serta rahmatNya lah dokumen pekerjaan “Penyusunan Perencanaan Optimalisasi Pelayanan dan
NON perijinan Kabupaten Tangerang Tahun 2019”, ini dapat selesai dengan baik.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah kami
terima.
Laporan ini merupakan Laporan Pendahuluan berisikan 5 Bab pembahasan.
Secara garis besar Laporan Pendahuluan ini meliputi:
BAB I

PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan dari pekerjaan, sasaran pelayanan, dasar
hukum, pengertian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR
Berisikan mengenai tinjauan literatur terkait perijinan dan non perijinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM
Berisikan penjelasan tentang gambaran umum mengenai kelembagaan dan
pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tangerang.

BAB IV

PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Berisikan penjelasan tentang uraian pendekatan dan metodologi yang
digunakan dalam penyusunan perencanaan optimalisasi pelayanan perizinan
dan non perizinan Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

BAB V

RENCANA KERJA
Berisikan penjelasan mengenai jadwal rencana kerja dalam penyusunan
perencanaan optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten
Tangerang

Kami berharap Laporan Pendahuluan dapat menjadi acuan dalam penyusunan
perencanaan optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019.
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Agustus 2019
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Kegiatan Optimalisasi Perizinan dan nonperizinan diselenggarakan dengan latar
belakang begitu banyaknya peraturan baik di tingkat pusat dan daerah yang
berpengaruh terhadap banyaknya jenis, prosedur dan persyaratan dalam pelayanan
perizinan. Pada sisi yang lain adanya kebutuhan terhadap upaya peningkatan kualitas
pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman guna meningkatkan kepuasan masyarakat,
juga dalam mendorong iklim investasi dan bisnis di Kabupaten Tangerang. Dengan
demikian maka adanya upaya optimalisasi perizinan merupakan suatu yang urgen untuk
dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemda Kabupaten Tangerang.
Pada

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa
izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peratutan
daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan
adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik
dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
Dari pengertian tentang izin dan perizinan tersebut dapat dikemukakan beberapa
catatan penting tentang urgensinya perizinan dan upaya untuk mengembangkan sistem
perizinan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, mulai dari tingkat pusat
hingga

daerah

sehingga

dapat

mendukung

perekonomian

dan

kesejahteraan

masyarakat. Urusan perizinan tidak hanya terkait dengan terlaksananya Tupoksi
pemerintah

dalam

melakukan

kewajibannya

terhadap

masyarakatnya

yang

mengimplikasikan ukuran keberhasinnya hanya diukur dari terlaksananya kegiatan
perizinan dan dilaksanakannya keseluruhan ketentuan dan prosedur perizinan yang
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berlaku. Lain dari itu, urusan perizinan sangat terkait dengan bagaimana memberikan
kenyamanan dan kepuasan terhadap masyarakat dan individu yang mengurus perizinan
dari penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian aspek kepuasan masyarakat
menjadi subtansi dalam penyelengaraan perizinan.
Aspek kepuasan masyarakat, kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan
perizinan dan nonperizinan juga menjadi factor yang sangat penting dalam melakukan
pelayanan masyarakat. Dalam upaya-upaya untuk mewujudkan kepuasan masyarakat
dalam mengurus perizinan

atau non perizinan adalah perlu memperhatikan

indeks

kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Kep./25/M.PAN/2/2004 yakni 14 unsur
yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada ada dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 14 unsur itu

yaitu

terkait dengan

prosedur pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan, tanggung jawab
petugas, keamanan dan lainnya.
Demi terlaksananya indeks kepuasan masyarakat maka menuntut adanya
penghapusan segala hal yang menjadi penghambat dan penghalang kelancaran
pelaksanaan perizinan. Hal ini, sangat terkait dengan subtansi dari perizinan itu sendiri
yakni tentang apasaja pelayanan perizinan dan non perizinan yang memang dibutuhkan
masyarakat dari bagaimana cara atau prosedur pengurusannya.
Terkait dengan apa saja perizinanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat
termasuk

para

pengusaha,

dalam

beberapa

kesempatan

Presiden

RI

selalu

mengemukakan tentang banyaknya peraturan dan persyaratan perizinan yang banyak
menghambat investor untuk datang ke Indonesia dan juga menghambat masyarakat
untuk mengembangkan usaha dan ekonominya.
Disadari bahwa di zaman otonomi daerah ini, begitu banyak peraturan pemerintah
mulai dari tingkat pusat seperti Undang-undang, Perpu, Perpres, Keputusan Presiden,
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Pergub, SK-Gubernur, Perda Provinsi, Perda
Kabupaten/Kota, SK-Gub, Pergub, SK/Peraturan Bupati/Walikota, dan lainnya, yang
menjadi acuan dalam bergitu banyak peraturan yang pada akhirnya berimplikasi pada
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penyelenggaraan pemerintahan khususnya kerumitan penyelenggaraan peizinan dan
nonperizinan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga ke daerah.
Implikasi begitu banyaknya peraturan mulai dari tingkat pusat hingga daerah ini
disadari benar oleh berbagai pihak yang terkait baik dalam penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat maupun oleh masyarakat itu sendiri. Banyaknya perizinan, rumitnya
prosedur dan persyaratan perizinan sehingga dirasakan tidak hanya berpengaruh
terhadap kurang efektif dan efesiennya manajemen pelayanan yang dilakukan instnasi
terkait akan tetapi menyulitkan pengurusan dan bahkan berakibat pada lamanya
pengurusan perizinan. Karenya wajarlah bila banyak pihak yang mengeluhkan tentang
kelambatan dan banyaknya perizinan dan prosedur perizinan inilah yang menyebabkan
terhambatnya pengembangan bisnis dan iklim investasi di Indonesia termasuk di
daerah-daerah.
Dengan demikian adanya optimalisasi perizinan sangatlah diperlukan di Kabupaten
Tangerang. Upaya sinkronisasi, penyelarasan, pemangkasan dan penyederhanaan
berbagai perizinan, persyaratan dan prosedurnya sudah menjadi kebutuhan yang perlu
segera dilakukan.
Karenanya, adanya kegiatan optimalisasi perizinan ini sangat urgen dan strategis
dalam upaya meningkatkan proses pelayanan yang dapat memberikan kepuasan
kepada masyarakat sekaligus dalam mendorong

perizinan yang mudah, cepat dan

tepat sehingga dapat mendorong kemajuan perekonomidan dan investasi di wilayah
Kabupaten Tangerang sebagai wujud dari komitmennya dalam melakukan reformasi
birokrasi (Cepat, Tepat dan Nyaman) di salah satu provinsi Banten ini.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan optimalisasi perizinan adalah terlaksananya optimaslisasi
perijinan dalam pelayanan publik. Adapun tujuan dari kegiatan optimalisasi perizinan
sebagai berikut:
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1.

Tersedianya data berbagai Perizinan dan Non Perizinan dari berbagai OPD di
Kabupaten Tangerang;

2.

Tersedianya berbagai persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan untuk
menyelesaikan Perizinan dan Nonperizinan di berbagai OPD di Kabupaten
Tangerang;

3.

Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perizinan yang ada untuk meihat
apakah ketentuan perizinan yang ada sudah sederhana dan tidak berbelitbelit, atau kemungkinan penghapusan atau pelimpahan urusan ke OPD
lainnya sehingga untuk pengurusan perizinan di Kabupaten Tangerang akan
lebih mudah. tepat dan simple yang dapat mendorong masyarakat dan
pengusaha untuk mengurus perizinan dengan tepat waktu berkembangnya
aktivitas pembangunan, khususnya dalam pengembangan investasi dan
bisnis di Kabupaten Tangerang;

4.

Sinkronisasi perizinan pada OPD di Kabupaten Tangerang dengan regulasi
yang berlaku sekarang;

5.

Merumuskan permodelan dan format mengenai perizinan yang lebih
sederhana dan cepat serta memberikan kenyaman kepada masyarakat yang
mendapatkan pelayanan;

6.

Mensinergikan perizinan yang ada dengan OSS (online single submission)
sebagai upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengikuti arahan
pemerintah pusat.

Maksud dari kegiatan ini adalah :
Membuat permodelan dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan yang efektif, efisien, murah dan ramah dan cepat serta tepat waktu.
1.3 KELUARAN
Keluaran Optimalisasi perizinan adalah terumuskannya perizinan dan non perizinan
yang pro terhadap pelayanan publik yang baik dan bermuara pada peningkatan pada
investasi daerah dalam sebuah dokumen perencanaan.
LAPORAN PENDAHULUAN
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1.4 DASAR HUKUM
Pelaksanaan “Diseminasi Penelitian”, berpijak pada dasar hukum:
1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah;
4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tenting Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2018;

9.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

10. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
11. Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Kooordinasi Penanaman Modal
(BKPM).
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
1.5 LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Laporan yang harus disampaikan adalah:
a.

Laporan Pendahuluan (Inception Report), berupa Buku Laporan
Pendahuluan yang dibuat dalam rangka persiapan pekerjaan survey
lapangan yang berisikan rencana survey serta mengemukakan pula rencana
kerja secara terinci. Laporan Pendahuluan paling kurang berisi latar belakang
pekerjaan, maksud dan tujuan, lingkup wilayah perencanaan dan keluaran
yang diharapkan.

b.

Laporan Kemajuan (Interim Report), berupa Buku Laporan Fakta
dan Analisa yang berisikan proses identifikasi data terhadap karakteristik
wilayah perencanaan, proses kajian dan analisa terhadap kondisi dan
kebutuhan Optmalisasi Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Tangerang
yang disajikan dalam bentuk uraian/ teks yang dilengkapi dengan peta,
tabel, grafik, diagram dan sebagainya. Laporan ini sudah memuat

alternatif rencana pengembangan beserta penentuan alternatif
terpilih.
c.

Laporan Akhir (Final Report), berupa Buku Laporan Rancangan
Rencana, paling kurang berisi rancangan rencana Optimalisasi Perizinan dan
Nonperizinan di Kabupaten Tangerang. Buku Laporan Rencana ini dilengkapi
dengan seluruh processing analisisnya dan rekomendasi/ saran/ petunjuk/
arahan serta strategi dalam upaya melaksanakan dan membuat rencana
Optmalisasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tangerang.

Jenis laporan dan ukuran kertas:
1)

Buku Laporan Pendahuluan, ukuran kertas A4 sebanyak 10 eksemplar
dan ringkasan untuk kepentingan seminar sebanyak 20 eksemplar.
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2)

Buku Laporan Fakta dan Analisa (Laporan Antara), ukuran kertas A4
sebanyak 10 eksemplar dan ringkasan untuk kepentingan seminar sebanyak
20 eksemplar.

3)

Buku Laporan Akhir, ukuran kertas A4 sebanyak 10 eksemplar dan
ringkasan untuk kepentingan seminar sebanyak 20 eksemplar.

4)

Soft Copy (Flash Disk) berisi seluruh laporan.

1.6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut adalah selama 90
(Sembilan Puluh Hari) Kalender.
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I-8

PERENCANAAN OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

BAB II
TINJAUAN LITERATUR
2.1 Kelembagaan
Aspek kelembagaan menjadi kunci penting bagi terselenggaranya pelayanan
publik yang lebih baik karena dalam aspek ini sangat berkaitan dengan bagaimana
organisasi pelayanan publik itu disusun atau dibentuk, bagaimana budaya dan
lingkungan dari organisasi mampu menstimulasi sebuah organisasi pelayanan publik
untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya.
Menurut Huse dan Cummings

yang dikutip oleh

R. Ferry Anggoro

Suryokusumo pengembangan organisasi adalah suatu sistem menyeluruh yang
menerapkan

ilmu

perilaku

dengan

memakai

perencanaan

jangka panjang.

Dalam pemahaman lain merupakan suatu upaya mengembangkan strategi, struktur
dan

proses

untuk

efektivitas

organisasi.

(dikutip

dari

R. Ferry Anggoro

Suryokusumo, 2008: 99).
Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan suatu kelembagaan atau
organisasi pelayanan publik menurut Dydit Harjito yang dikutip R. Ferry Anggoro
Suryokusumo antara lain sebagai berikut :
1.

Pendekatan Tujuan
Teknik

ini

melihat

dapat menunjukkan
melalui beberapa

organisasi

sebagai

efektivitasnya

baik

kegiatan

dan

suatu
produk

langkah

kebutuhan
dan

analisa

yang

pelayanannya
ketidakefektifan

organisasi, perumusan tujuan, perumusan gambaran keadaan sekarang,
identifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan serangkaian
kegiatan.
2.

Pendekatan Sistem
Teknik ini menekankan pentingnya input, proses, dan output sebagai
kajian efektivitas organisasi dengan melalui beberapa kegiatan dan
langkah menentukan lokasi ketidakefektifan organisasi, menentukan
masalah, analisis masalah, mengembangkan serangkaian kegiatan.
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3.

Pendekatan Lingkungan
Teknik

ini

menekankan

adaptasi

organisasi

terhadap

perubahan

lingkungan melalui beberapa kegiatan dan langkah-langkah menemukan
adanya perubahan yang mengganggu organisasi, analisis perubahan,
mencari

cara

penanggulangan.

(Dikutip

dari

R.

Ferry

Anggoro

Suryokusumo, 2008 : 99).
2.1.1 Definisi Kualitas Pelayanan Publik
1)

Definsi Kualitas
Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari

yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas
biasanya menggambarkan karakteristik suatu produk seperti: kinerja (performance),
keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy of use), estetika
(esthetics), dan sebagainya. Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa
kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan
pelanggan (meeting the needs of customers).
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih
strategis pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok yaitu kualitas
terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun
keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian
memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas terdiri dari segala sesuatu
yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
Definisi kualitas menurut Garvin (dalam M.N Nasution, 2002: 16), yaitu
merupakan

suatu

kondisi

dinamis

yang

berhubungan

dengan produk,

manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada
suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau
disesuaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan
tau peningkatan ketrampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas,
serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau
melebihi harapan konsumen.
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Selanjutnya M.N.Nasution mengemukakan walaupun tidak ada definisi
mengenai kualitas yang diterima secara universal dari definisi yang ada terdapat
kesamaan yaitu mengandung elemen-elemen sebagai berikut :
a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
b. Kualitas merupakan produk jasa manusia dan lingkungan
c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. (M. N. Nasution, 2001:16)
Sebagai penyedia jasa perijinan dan non perijinan yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat, Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa serta mampu
menterjemahkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Oleh karena
itu, yang dimaksud dengan kualitas bukan hanya kualitas produk itu sendiri,
melainkan kualitas secara menyeluruh (Total Quality).
Adapun pentingnya kualitas bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena :
a. Reputasi perusahaan
Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau
jasa yang bermutu, maka perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh
masyarakat luas dan mendapatkan nilai "lebih" di mata masyarakat. Karena
nilai "lebih" itulah maka perusahaan atau organisasi tersebut dipercaya
masyarakat.
b. Penurunan biaya
Dalam paradigma lama, untuk menghasilkan produk bermutu selalu membawa
dampak pada peningkatan biaya. Suatu produk yang selalu identik dengan
harga mahal. Hal ini jelas terjadi
tersebut

karena

penghasil

produk

atau

jasa

masih menganut paradigma lama, dan membuat produk atau jasa

dengan tidak

melihat

kebutuhan

konsumen.

Produk

yang

dihasilkan

tersebut dibuat sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga standar
mutu yang digunakan juga hanya ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kondisi
demikian membuat produk dan jasa yang telah dihasilkan tidak akan laku
terjual karena konsumen tidak menginginkannya. Sementara paradigma baru
mengatakan bahwa untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu,
perusahaan atau organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. hal ini
disebabkan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada customer
3
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satisfaction, yaitu dengan mendasarkan jenis, tipe, waktu, dan jumlah
produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
Dengan demikian tidak ada pemborosan yang terjadi yang harus dibayar
mahal oleh perusahaan

atau organisasi

tersebut.

Sehingga

pendapat

bahwa "quality has no cost" dapat dicapai dengan tidak menghasilkan produk
atau jasa yang tidak dibutuhkan pelanggan.
c. Peningkatan pangsa pasar
Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, sehingga harga
dapat ditekan walau mutu tetap menjadi yang terutama. Hal-hal inilah yang
mendorong konsumen untuk membeli atau menggunakan kembali produk
atau jasa tersebut sehingga pangsa pasar meningkat.
d. Pertanggungjawaban produk
Dengan semakin meningkatnya mutu produk atau jasa yang dihasilkan,
maka organisasi atau perusahaan akan nampak semakin bertanggung jawab
terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggan. Selain itu, pihak perusahaan atau
organisasi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya
untuk memberikan jaminan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan
tersebut.
e. Dampak Internasional
Bila penawaran produk atau jasa yang bermutu berhasil dan berjalan
lancar, maka selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa yang kita
tawarkan juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional. Hal ini akan
menimbulkan kesan yang baik terhadap perusahaan atau organisasi yang
menghasilkan produk atau menawarkan jasa yang bermutu tersebut.
f. Penampilan produk atau jasa
Mutu akan membuat produk atau jasa dikenal, dan hal ini akan membuat
perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau menawarkan jasa
juga dikenal dan dipercaya masyarakat

luas.

Dengan

demikian

tingkat

kepercayaan pelanggan dan masyarakat umumnya akan bertambah dan
organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih dihargai. Hal ini akan
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menimbulkan

fanatisme

tertentu

dari

para

konsumen terhadap produk

apapun yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut.
g. Mutu yang dirasakan
Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga melainkan mutu produk.
Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk atau
barang dengan harga tinggi namun bermutu tinggi pula.
2)

Definisi Pelayanan
Yang

dimaksud

pelayanan

umum

menurut

A.S

Moenir

(1992:26-27):

“Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang/sekelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu
dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.”
Dalam

kamus

Ilmu-ilmu

Sosial

(1986:329),

publik

diartikan sebagai

massa segala masalah umum atau kolektivitas besar dengan komunikasi antar
anggota, setiap anggota mempengaruhi opini yang dihasilkan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (1989:705), publik diartikan sebagai orang banyak (umum). Jadi
publik menyangkut orang banyak atau masyarakat luas, maka yang dimaksud
dengan pelayanan publik adalah memberikan kepada konsumen/penerima jasa
suatu nilai tambah barang ataupun jasa yang berlaku untuk semua orang tanpa
kecuali. Berdasarkan pengertian publik diatas, maka dalam penelitian ini perlu
mempersempit

arti

publik

berdasarkan

sudut

pandang

yang berkaitan

dengan pelayanan jasa yaitu pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat/umum.
Adanya perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang
dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi
publik yang disebut sebagai new public service. Seperti yang diungkapkan oleh
Denhardt dan Denhardt:

“…that the better contrast is with what we call the “New Public Service,” a
movement built on work in democratic citizenship, community and civil society, and
organizational humanism and discourse theory. We suggest seven principles of
New Public Service, most notably that the primary role of the public servant is to
help citizens articulate and meet their shared interest rather than to attempt
to control or steer society” (dikutip dari R. B Denhart dan J. V Denhart, 2000 : 549)
5

PERENCANAAN OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

“…bahwa kontras yang lebih baik adalah dengan apa yang kita sebut "New

Public Service," sebuah gerakan yang dibangun di atas bekerja di kewarganegaraan
demokratis, komunitas dan masyarakat sipil, dan humanisme organisasi dan teori
wacana. Kami menyarankan tujuh prinsip Pelayanan Publik Baru, terutama bahwa
peran utama pegawai negeri adalah untuk membantu warga mengartikulasikan dan
memenuhi kepentingan mereka bersama daripada berusaha untuk mengontrol atau
mengarahkan masyarakat.)
Secara ringkas, perspektif new public service dapat dilihat dari beberapa
prinsip yang dilontarkan Denhardt dan Denhardt yang dikutip oleh Islamy, yaitu:
a. Serve Citizens, Not Costumers
Administrator publik bekerja untuk kepentingan publik (public interest) dan
bukan untuk kepentingan diri sendiri (self interest). Kepentingan publik lebih
merupakan hasil dari sebuah dialog tentang nilai bersama (shared values)
daripada agregasi dari kepentingan individu.
b. Seek The Public Interest
Administrator publik harus berperan aktif membangun paham bersama dan
kolektif tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan
solusi yang cepat atas dasar pilihan individu tetapi untuk membangun kreasi
lahirnya kepentingan dan tanggung jawab bersama.
c. Value citizenship over entrepreneurship
Kepentingan publik bisa dicapai dengan lebih baik jika dilakukan oleh pegawai
pemerintahan bersama warga negara yang terikat dengan komitmen untuk
memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat daripada oleh para majer
wirausaha yang bertindak seolah-olah organisasi dan uang public itu adalah
miliknya.
d. Think strategically, act democratically
Kebijakan dan program yang sangat dibutuhkan oleh publik hanyalah bisa
dicapai secara efektif dan bertanggung jawab lewat usaha/upaya bersama dan
lewat proses kolaboratif.
e. Recognize that accountability is not simple
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Pegawai pemerintah haruslah lebih responsif dan atentif daripada pasar, dan
mereka

juga

harus

bekerja

berdasarkan

ketentuan status, hokum,

konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar professional dan
kepentingan warga.
f. Serve rather than steer
Semakin pentingnya aparat pemerintah mendayagunakan kepemimpinan
berbasis nilai bersama dalam membantu warganya untuk mengartikulasikan
dan menemukan kepentingan bersama daripada berusaha mengendalikan
atau mengarahkan masyarakat menuju kearah yang baru.
g. Value people, not just productivity
Organisasi publik dan seluruh jaringannya dalam berpartisipasi mencapai
kepentingan publik akan berhasil dalam jangka panjang bila mereka bisa
berjalan lewat proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan
atas rasa saling menghormati pada semua orang. Ketujuh prinsip tersebut
merupakan sebuah kesatuan yang utuh demi tercapainya sebuah inklinasi
pemerintah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi warganya sesuai
dengan apa yang diinginkan dan diharapkannya dengan

cara

yang lebih

humanis. (Lely Indah M, 2007: 170-171).
Berdasarkan prinsip utama dalam paradigma New Public Service tersebut,
Denhardt dan Denhardt lebih lanjut memformulasikan delapan prinsip pelayanan
yang harus diwujudkan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang
bermutu yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut:
a. Convenience
Ukuran

yang

menunjukkan

sejauh

mana

pelayanan

yang diberikan

pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga negara.
b. Security
Ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah
agar menjadikan warga merasa aman dan yakin untuk menggunakannya.
c. Reliability
Ukuran

yang

menunjukkan

sejauh

mana

pelayanan

yang diberikan

pemerintah dapat tersedia secara benar dan tepat waktu.
d. Personal Attention
7
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Ukuran

yang

menunjukkan

sejauh

mana

pelayanan

yang diberikan

pemerintah dapat diinformasikan oleh aparat dengan tepat kepada warga
dan aparat dapat bekerjasama dengan warga untuk membantu memenuhi
kebutuhannya.
e. Problem-Solving Approach
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana aparat mampu menyediakan
informasi bagi warga untuk mengatasi masalahnya.
f. Fairness
Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah
menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi semua orang.
g. Fiscal Responsibility
Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah
telahmenyediakan layanan dengan menggunakan uang publik dengan penuh
tanggung jawab.
h. Citizen Influence
Ukuran sejauh mana warga merasa bahwa mereka dapat memengaruhi mutu
pelayanan yang mereka terima dari pemerintah. (Lely Indah M, 2007:172173).
Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi baik tidaknya suatu pelayanan
menurut H.A.S Moenir, yaitu :
a. Kesadaran
Kesadaran didefinisikan sebagai suatu proses berpikir melalui metode
renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan,
ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal
tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Dari
pengertian tersebut maka kesadaran merupakan hasil suatu proses yang
kadang memerlukan waktu cukup lama untuk menumbuhkannya, dalam
kondisi yang tenang atau tidak dalam keadaan emosi.
b. Aturan
Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan
orang. Maka manusia bisa menjadi subjek maupun obyek aturan. Manusia
sebagai subyek aturan dapat berdasarkan pertimbangan, kewenangan,
8
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pengetahuan, dan pengalaman, kemampuan berbahasa, pemahaman oleh
pelaksana dan kedisiplinan.
c. Organisasi
Organisasi pelayanan adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam
bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam
dan

kelancaran

pelayanan.

Didalam

mutu

organisasi terdapat system,

prosedur, dan metode yang berfungsi sebagai tata cara agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan lancer dan berhasil dengan baik.
d. Pendapatan
Pendapatan merupakan seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas
tenaga

atau

pikiran

yang

telah

dicurahkan

untuk orang lain atau

organisasi baik dalam bentuk uang atau fasilitas
e. Kemampuan dan ketrampilan
Kemampuan merupakan sesuatu yang perlu dikuasai dalam manajemen
organisasi.
f. Sarana pelayanan
Sarana pelayanan merupakan segala peralatan, perlengkapan kerja, dan
fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama, alat pembantu atau penunjang
pelaksanaan pekerjaan dan berfungsi social dalam rangka memenuhi
kepentingan orang-orang yang berhubungan dengan organisasi tersebut.
(Moenir,2000 :40-41).
Selanjutnya H.A.S Moenir menjelaskan bahwa wujud pelayanan yang
diharapakan pengguna jasa sebagai berikut: (1) Adanya
pengurusan

kepentingan

kemudahan

dalam

dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa

hambatan yang kadangkala dibuat. (2) Memperoleh pelayanan secara wajar secara
gerutu, sindiran atau untaian
permintaan sesuatu baik

kata

lain

yang

dengan alasan untuk

kesejahteraan. (3) Mendapatkan

perlakuan

yang

nadanya

mengarah

pada

dinas atau alasan untuk
sama

dalam

pelayanan

terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. (4) Pelayanan
yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena sesuatu masalah
yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan sehingga orang tidak
menunggu sesuatu yang tidak menentu. (2000:41-44).
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Dalam mendapatkan pelayanan kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh
pengguna layanan tersebut. H.A.S Moenir menyebutkan beberapa penyebab antara
lain: Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban yang
menjadi tanggung jawabnya, Sistem prosedur dan metode kerja yang tidak
memadai, Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, Pendapatan
pegawai

yang

Kemampuan

tidak

mencukupi

pegawai

yang

kebutuhan

tidak

memadai

hidup meskipun secara minimal,
untuk

tugas

yang dibebankan

kepadanya, Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai (Dikutip dari
H.A.S Moenir 1999: 40-41).
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pelayanan,
yaitu sebagai berikut :
1)

Attitude (Sikap)
Sikap dan perilaku yang diharapkan pada pelayanan adalah sikap yang
baik dan simpatik, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung baik.
Pelanggan merasa puas dan merasa terpenuhi harapannya dan
kemungkinan besar akan menyampaikan pengalamannya pada orang
lain. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep attitude (sikap)
meliputi:
a. Pelayanan berpenampilan baik, yaitu berbusana rapi, ekspresi wajah
b. Pelayanan

berpikir

positif,

yaitu

tidak

bersikap

apriori,

tidak

memanfaatkan kelemahan pelanggan.
2)

Attention (Perhatian)
Attention ini dilakukan apabila pelanggan menunjukkan suatu minat
terhadap suatu barang atau jasa. Sudah sewajarnya bagian pelayanan
memusatkan

atau

mengkonsentrasikan

layanan terhadap minat

pelanggan.
Bentuk-bentuk

pelayanan

berdasarkan

konsep

attention

(perhatian) meliputi:
a. Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan
b. Mengamati perilaku pelanggan
c. Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan
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3)

Action (Tindakan)
Action merupakan suatu pelayanan perilaku berupa realisasi akan
kebutuhan pelanggan. Pelayanan ini mengarah pada transaksi jual beli.
Terlaksananya proses komunikasi pada action (tindakan) menimbulkan
hasil penjualan. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan action (tindakan)
meliputi:
a. Pencatatan pesanan pelanggan
b. Pencatatan kebutuhan pelanggan
c. Penugasan kembali kebutuhan pelanggan
d. Mewujudkan kebutuhan pelanggan
e. Pernyataan

terima

kasih

dengan

harapan

pelanggan

akan

kembali
Sedangkan wujud pelayanan

yang didambakan pengguna jasa adalah

sebagai berikut:
1)

Adanya

kemudahan

dalam

pengurusan

kepentingan

dengan

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan.
2)

Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan.

3)

Memperoleh

pelayanan

secara

wajar

tanpa

dibuat-buat

atau

dilakukan berlebihan hanya untuk mendapatkan imbalan.
4)

Pelayanan

yang jujur

dan

terus

terang,

apabila

ada hambatan

karena ada masalah yang tidak dapat ditangani hendaknya diberitahukan.
Hal-hal

yang

dapat

menyebabkan

tidak

memadainya

pelayanan yang

diberikan penyedia jasa antara lain:
1)

Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai

2)

Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi

3)

Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang
memadai tanggung jawabnya.

4)

Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai

5)

Pendapatan

pegawai

yang

tidak

mencukupi

kebutuhan

hidup

meskipun secara minimal
6)

Kemampuan

pegawai

yang

tidak

memahami

tugas

yang

dibebankan kepadanya.
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2.1.1.3 Kualitas Pelayanan Publik
Menurut Gronroos yang dikutip oleh Riadh Ladhari dalam International
Journal of Quality and Service Sciences, Kualitas Pelayanan (Service Quality)
adalah:

“[. . .] the outcome of an evaluation process, [whereby] the consumer
compares his expectations with the service he perceives he has received, i.e.
he puts the perceived service against the expected service. The result of this
process will be the perceived quality of service.” (dikutip dari Riadh Ladhari,
2009 : 173).

“[. . .] hasil dari proses evaluasi, (dimana) konsumen membandingkan
harapannya dengan pelayanan yang dilihat dan diterimanya, dengan kata
lain konsumen menempatkan pelayanan

yang

dirasakan

terhadap

pelayanan yang diharapkan. Hasil dari proses ini akan menjadi persepsi
kualitas pelayanan.” (dikutip dari Riadh Ladhari, 2009 : 173).
Sedangkan menurut Parasuraman et al yang dikutip oleh RamseookMunhurrun et al dalam International Journal of Management and Marketing
Research, Kualitas Pelayanan (Service Quality) adalah:

“Service quality can be defined as an overall judgment similar to attitude
towards the service and generally accepted as an antecedent of overall
customer satisfaction. Service quality is an ability of the organization to
meet

or

exceed

customer expectations. It is the difference between

customer expectationsof service and perceived service. If expectations are
greater than performance, then perceived quality is less than satisfactory
and hence customer dissatisfaction occurs.” (dikutip dari RamseookMunhurrun et al, 2010 :38).
“Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai penilaian secara keseluruhan
mirip dengan sikap terhadap pelayanan dan umumnya diterima sebagai
antiseden kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan adalah
kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Ini adalah perbedaan antara harapan pelanggan terhadap pelayanan dan
12
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layanan yang dirasakan. Jika harapan lebih besar dari kinerja, maka presepsi
kualitas dirasakan kurang memuaskan dan karenanya terjadi ketidakpuasan
pelanggan.” (dikutip dari Ramseook-Munhurrun et al, 2010 :38).”
Parasuraman, et al. (dalam Riadh Ladhari 2009: 174) juga menyebutkan 5
dimensi kualitas pelayanan, yaitu :
a.

Bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan pegawai;

b.

Keandalan, kemampuan untuk memberikan pelayanan secara akurat
dan terpercaya;

c.

Daya tanggap, keinginan para pegawai untuk membantu pelanggan
dan menyediakan pelayanan yang cepat;

d.

Jaminan, Mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya
dan percaya diri yang dimiliki oleh para staf;

e.

Empati, Tingkat

kepedulian

dan

perhatian

individual perusahaan

yang diberikan kepada para pelanggan.
Dari kajian pustaka diatas, kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini
diartikan sebagai kemampuan organisasi publik dalam melayani masyarakat sebagai
pengguna jasa dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar
tercapai kepuasannya melalui fasilitas SDM serta sarana prasarana yang tersedia
dalam organisasi publik tersebut.
2.2 Tinjauan Mengenai Prosedur Pelayanan
KEPMEN

PAN

No.

63/Kep/M.Pan/7/2003

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menegaskan bahwa dalam rangka upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik
harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang
diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya
memuat, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk
pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan.
Mengacu kepada KEPMEN PAN No. 63/Kep/M.Pan/7/2003, juga ditegaskan bahwa
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sebagai

landasan

penyusunan

standar

pelayanan,

harus

disusun

petunjuk

pelaksanaan publik, yang sekurang-kurangnya harus memuat, yaitu Landasan
Hukum Pelayanan Publik, Maksud dan tujuan pelayanan publik,

Sistem dan

prosedur pelayanan publik, Persyaratan pelayanan publik, Biaya pelayan publik,
Waktu penyelesaian, Hak dan kewajiban, dan Pejabat penerima pengaduan
pelayanan publik.
Mengenai

Prosedur

63/Kep/M.Pan/7/2003, bahwa

pelayanan

menurut

dalam sistem

dan

KEPMEN

PAN

Nomor

prosedur pelayanan publik

sekurang-kurangnya harus memuat, hal-hal sebagai berikut:
a.

Tata Cara pengajuan permohonan pelayanan

b.

Tata Cara penanganan pelayanan

c.

Tata Cara penyampaian hasil pelayanan

d.

Tata Cara penyampaian pengaduan pelayanan.

Penjelasan mengenai empat tata cara yang dimaksud dalam KEPMEN PAN No.
63/Kep/M.Pan/7/2003 tersebut dapat diketahui dengan memahami pengertian
prosedur pelayanan itu sendiri. Adapun pengertian prosedur pelayanan tersebut,
menurut KEPMEN PAN No. 26 tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa
Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu
sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta caracara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.
Penjelasan KEPMEN PAN No. 26 tahun 2004 mengenai prosedur pelayanan tersebut
menunjukkan adanya langkah-langkah atau cara-cara sebagai pedoman yang harus
dilaksanakan pada setiap tahapan dalam serangkaian proses penyelesaian pelayanan
publik.
Berdasarkan pengertian prosedur pelayanan tersebut diatas, maka dapat
dijelaskan bahwa empat tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.

Tata cara pengajuan permohonan pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang
jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka
mengajukan suatu permohonan pelayanan agar permohonan yang
diajukan tersebut dapat dilayani atau diproses ke tahap berikutnya. Pada
tahap ini biasanya memuat tahap-tahap dan cara-cara yang harus
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dilaksanakan dan dipenuhi oleh seorang pemohon yang mengajukan
permohonan pelayanan tertentu kepada petugas atau pejabat yang
berwenang memberikan pelayanan tersebut.
2.

Tata cara penanganan pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang jelas dan
pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti atau menangani suatu permohonan pelayanan yang diajukan. Pada
tahap ini petugas atau pejabat yang berwenang harus menangani dan
memproses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan tata
kerja dan ketentuan yang berlaku.

3.

Tata cara penyampaian hasil pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang jelas
dan

pasti

serta

cara-cara

yang

harus

ditempuh

dalam

rangka

menyampaikan hasil pelayanan yang telah selesai ditangani. Pada tahap
ini permohonan pelayanan yang telah ditangani oleh petugas atau pejabat
yang berwenang akan disampaikan hasilnya kepada pemohon yang
bersangkutan. Pemohon dapat menerima hasil pelayanan dengan
memenuhi ketentuan tertentu yang berlaku dan terkait dengan jenis
pelayanan yang diajukan.
4.

Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan, adalah tahapan-tahapan
yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat
menyampaikan

pengaduan

yang

berhubungan

dengan

masalah

pelayanan. Pemohon dapat mengadukan atau mengajukan masalah
ketidakpuasan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan
proses pelayanan pada setiap tahapannya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur
pelayanan publik adalah Kumpulan dari beberapa perintah yang harus dilaksanakan
dalam menyelesaikan pelayanan publik agar sesuai dengan apa yang diharapkan.
Agar penyelesaian pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan, maka
diperlukan kejelasan dan kepastian pada setiap tahapannya. Tahapan-tahapan
dalam penyelesaian pelayanan publik, seperti yang telah disebutkan di atas
sekurang-kurang harus memuat kejelasan dan kepastian mengenai tata cara dalam
proses

penyelenggaraan

pelayanan

publik.

Dalam

serangkaian

proses

penyelenggaraan pelayanan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai tata cara-
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tata cara yang pelayanan mulai dari tahap pengajuan permohonan pelayanan,
penanganan

pelayanan,

penyampaian

hasil

pelayanan

hingga

penyampaian

pengaduan pelayanan. Dengan adanya kejelasan tersebut baik pemberi pelayanan
maupun pemohon pelayanan akan mendapatkan kemudahan, kejelasan dan
kepastian dalam rangka proses pelayanan publik.
Berkaitan dengan penerapan prosedur pelayanan, maka agar lebih jelas dalam
rangka memahami prosedur pelayanan terlebih dahulu perlu diketahui mengenai
pengertian prosedur dan pelayanan. Dengan demikian berikut akan dijelaskan
pengertian prosedur dan pengertian pelayanan menurut para ahli dan lembaga
pemerintah. Pengertian Prosedur menurut Wijana dalam Bukunya yang berjudul
Managemen Dana Pensiun, menyatakan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah
atau kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti
pendekatan fungsional (Wijana, 2002:27).
Berdasarkan

pengertian

tersebut

dapat

disimpulkan

bahwa

prosedur

merupakan kumpulan tahapan-tahapan dan beberapa perintah yang harus
dijalankan dalam rangka menyelenggarakan suatu kegiatan secara terarah. Setiap
tahapan dan perintah tersebut memiliki fungsi tertentu dan saling berhubungan satu
sama lainnya sehingga harus dijalankan tahap demi tahapnya sesuai dengan
fungsinya masing-masing.
Mengenai pengertian pelayanan (service) Lovelock, Christoper H, mengatakan
bahwa service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan
dirasakan atau dialami”. (1991:7). Berdasarkan pengertian tersebut berarti service
merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk
yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami
dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Kemudian mengenai pelayanan umum,
Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa;
“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”, dan definisi dari “Pelayanan
Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara
tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta
kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik
berupa barang dan jasa.” (2004)
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Dari pengertian mengenai pelayanan publik tersebut, maka dalam kontek
pemerintah daerah, pelayanan publik yang dimaksud dapat disimpulkan sebagai
pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau
organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan
kepuasan kepada penerima pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga

unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi
pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah
penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang
berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau
diterima oleh penerima layanan (pelanggan).
Dari pengertian mengenai pengertian prosedur dan pelayanan menurut para ahli
dan lembaga pemerintah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan
prosedur pelayanan dapat mengendalikan setiap orang yang melakukan berbagai
tugas mempunyai pertanggung jawaban yang berkaitan dengan pekerjaannya
sehingga mencapai hasil yang lebih baik melalui cara, usaha dan metode pekerjaan
yang telah distandarisasi. Dengan demikian baik unsur penyelenggara pelayanan,
penerima pelayanan (pelanggan), maupun kepuasan yang diberikan dan/atau
diterima oleh penerima layanan (pelanggan), dalam rangka harus berjalan sesuai
dengan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti. Penerapan prosedur pelayanan
dengan memuat sekurang-kurangnya tata cara permohonan, tata cara penanganan,
tata cara penyampaian hasil dan tata cara penyampaian pengaduan sperti yang
telah dijelaskan sebelumnya akan memberikan kendali, kejelasan, kepastian kepada
semua unsur penting dalam suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan.
Menurut

Surat

Direktur

Jenderal

Perdagangan

Dalam

Negeri

Nomor

161/DJPDN/IV/98 tanggal 14 April 1998 perihal Prosedur Penataan dan Pembinaan
Pergudangan, secara umum dapat jelaskan bahwa penerapan prosedur pelayanan
dalam pelaksanaan tata cara penyelenggaraan pelayanan publik akan memuat
tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dijalankan sebagai berikut:
1.

Tata Cara pengajuan permohonan.
a. Pengusaha / Pimpinan / Kuasa datang ke loket pelayanan untuk
mengisi form permohonan, diisi dan dikembalikan ke loket.
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b. Pemohon yang tidak dapat datang sendiri, dapat diuruskan orang lain
dengan membawa surat kuasa.
2.

Tata cara penanganan pelayanan
a. Form permohonan yang sudah diisi dan dilampiri persyaratan lengkap
diserahkan kembali ke petugas loket untuk di cek kebenaran dan
keabsahannya.
b. Bila sudah lengkap dan benar maka akan diberi tanda terima
pengajuan ijin yang telah diberi tanggal dan paraf petugas.
c. Bila ada kesalahan pengesahan form dan atau ada kekurangan
persyaratan akan dikembalikan ke pemohon saat pengajuan.

3.

Tata Cara Penyampaian Hasil Pelayanan.
a. Ijin / Tanda Daftar / Rekomendasi yang telah selesai, sesuai target
waktu proses dapat diambil di loket pelayanan / loket penyerahan,
dengan mengisi buku pengambilan.
b. Pengambilan Ijin / Dokumen / Tanda Daftar / Rekomendasi dengan
menyerahkan bukti pendaftaran / pengajuan / tanda terima berkas.

4.

Tata Cara Penyampaian Pengaduan
Pemohon dapat mengadukan dengan mengisi form pengaduan pada loket
pelayanan pengaduan dan minta tanda terima pengaduan ke petugas
loket.

Berdasarkan

serangkaian

proses

dan

tahapan-tahapan

tersebut, dapat

diketahui dengan jelas bahwa adanya keterkaitan dan fungsi masing-masingnya
yang harus dijalankan dalam rangka menyelesaikan penyelenggaraan pelayanan.
Dengan demikian baik penyelenggara pelayanan maupun pelanggan mempunyai
kejelasan dan kepastian dalam melangkah dan terkendali. Begitu pun mengenai hal
kepuasan pelayanan pun dapat diwujudkan dan dapat ditingkatkan dengan adanya
kejelasan dan kepastian pelayanan yang terstandarisasi.
2.2.1 Dasar dan Pengertian Perizinan
Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturanaturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yakni:
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1.

Asas yuridikitas (rechtmatiheid), artinya keputusan pemerintahan maupun
administratif tidak boleh melanggar hukum;

2.

Asas

legalitas

(wetmatigheid),

artinya

keputusan

harus

diambil

berdasarkan suatu kesatuan undang-undang;
3.

Asas diskresi (discretie, freies ermessen), artinya pejabat penguasa tidak
boleh

menolak

mengambil

keputusan

dengan

alasan

“tidak

ada

peraturannya”. Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil
keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas
yuridiksi dan asas legalitas.
Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk
mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan
kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada
hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan
yang banyak dikeluarkan pemerintah adalah izin.
Adapun yang dimaksud dengan perizinan menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi
Atmosudirdjo

dalam

bukunya

yang

berjudul

Hukum

Administrasi

Negara

mengemukakan bahwa:
“Perizinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang
diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan
dalam bentuk suatu penetapan (beschikking). Suatu izin atau persetujuan atas
sesuatu yang pada umumnya dilarang.” (1983, loc. Cit. hlm. 118)
Perizinan yang dimaksud tersebut merupakan penetapan atau keputusan yang
bersifat positif (pengabulan daripada permohonan seluruhnya atau sebagian) dan
tergolong pada penetapan

positif yang memberikan keuntungan kepada suatu

instansi, badan, perusahaan, atau perseorangan. Perizinan ini timbul dari strategi
dan

teknik

yang

dipergunakan

oleh

pemerintah

untuk

menguasai

atau

mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk
melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh
pemerintah.
Berdasarkan pengertian perizinan sebagaimana dijelaskan diatas, dapat ditarik
kesimpulan konkritnya yaitu, bahwa perizinan yang diberikan oleh pejabat
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pemerintah yang berwenang, dikeluarkan dalam bentuk suatu keputusan tata usaha
negara.
2.2.2 Pengertian dan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang di bidang pelayanan perizinan
merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam PERMENDAGRI Nomor 24 tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan
PERMENDAGRI tersebut, PTSP dimaksudkan dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih
besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, dengan melakukan
penyederhanaan

penyelenggaraan

pelayanan

terpadu. Dalam

PERMENDAGRI

tersebut, Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu,
prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Dan yang dimaksud
dengan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

adalah

kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari
tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.
Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian ”pelayanan terpadu satu
atap”. Dalam KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian ”pelayanan
terpadu satu atap” adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat
untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan
dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan ”pelayanan satu pintu” adalah pola
pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
Kemudian berdasarkan penjelasan Modul Strategi Memperbaiki Kualitas
Pelayanan Perizinan pada Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas, dan
Pengelolaan Mutu untuk Eselon III Lembaga Administrasi Negara dan Departemen
Dalam Negeri Indosnesia, dijelaskan bahwa pola pelayanan terpadu satu pintu
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pola ini hakekatnya
hampir sama dengan pola penyelenggaraan pelayanan terpusat, penyelenggaraan
dilakukan pada satu tempat atau lokasi tertentu, dilayani melalui satu pintu.
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Asumsinya penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara tunggal oleh Dinas/Instansi
tertentu atau oleh Unit kerja tertentu yang mandiri, (UPTSP), dan diselenggarakan
pada satu tempat atau lokasi tertentu. Jenis pelayanannya meliputi pelayanan yang
prosesnya memiliki keterkaitan dengan perizinan yang lain, artinya, ada keterkaitan
antara kewenangan pelayanan perizinan yang dimiliki oleh satu atau lebih dari
dinas/instansi tertentu yang dipadukan dan dikoordinasikan oleh satu Dinas/Instansi
atau UPTSP.
Alternatif konsep pelimpahan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu; pertama, kewenangan dilimpahkan secara penuh kepada Dinas/Instansi atau
Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP), keuntungannya kemungkinan
tercapainya tujuan peningkatan kualitas layanan publik akan lebih baik dan
pertanggung jawabannya jelas. Dinas/Instansi teknis, berperan dalam tim teknis
peninjauan lapangan (yang bersifat teknis dan/atau memilki dampak berskala lebih
luas, seperti pencemaran lingkungan). Dinas/instansi tersebut akan lebih berfungsi
pada pengawasan pelaksanaan pemberian izin, dan Monev. Kedua; pelimpahan
wewenang, dilakukan berdasarkan pembagian tugas, fungsi dan wewenang bersama
(concurrent), antara UPTSP dengan Dinas/Instansi yang memiliki kewenangan
pelayanan pemberian perizinan yang terkait.
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dapat dilakukan dengan berbagai pola
yaitu pola Pelayanan Terpadu Satu Atap atau pola Satu Pintu. Pembentukan
lembaga PPTSP, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu: (1) bentuk
Dinas; (2) bentuk Kantor, dan (3) bentuk Unit. Ketiga bentuk PPTSP tersebut
masing-masing mempunyai dasar hukum pembentukannya, dengan besaran
organisasi, cakupan urusan/kewenangan dan jenjang jabatan (eselon) yang
berbeda.
Adapun

berikut

mengenai

penjelasan

pembentukan

lembaga

PTSP,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Bentuk Dinas, bentuk ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
selain itu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi;
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serta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
c. pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup
tugasnya.
2.

Bentuk Kantor, bentuk ini merupakan lembaga teknis daerah yang
mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta
fungsi pelayanan masyarakat; selain itu juga merupakan unsur pelaksana
tugas tertentu, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat
Daerah dan Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

3.

Bentuk

Unit,

bentuk

ini

merupakan

unsur

pelaksana

gabungan

operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah (badan, lembaga, kantor);
serta dipimpin oleh kepala unit yang secara struktural berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan, dan secara
fungsional/bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
Bentuk lembaga pelayanan terpadu yang akan dikembangkan di daerah sangat
tergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah setempat, terutama komitmen
dari pimpinan dan aparat penyelenggara pelayanan publik. Alternatif-alternatif
bentuk lembaga pelayanan yang akan dipilih dan ditetapkan struktur, tugas, fungsi
dan kewenangannya, organisasi pelaksanaannya maupun mekanisme dan prosedur
pelayanan perijinan, sangat ditentukan oleh komitmen dan kondisi sumber daya
yang ada di daerah.
2.3 Pengertian Perizinan
Menurut Prins (1976), izin (vegunning) adalah keputusan administrasi Negara
berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga
memperkenankan asal saja diadakansecara yang ditentukan untuk masing-masing
hal yang konkrit. Menurut Pasal 1 ayat (8) Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011
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Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum
tertentu dalam bentuk izin. Izin menurut Bagir Manan yaitu merupakan persetujuan
dari penguasa berdasarkan peraturanperundang-undangan untuk memperuraikan
tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara
hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah
penyimpamgan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :
1.

Dispensi

adalah

merupakan

penetapan

yang

bersifat

deklaratoir,

menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus
sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
2.

Linsesi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta
mendatangkan laba dan keuntungan.

3.

Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis
dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi,
izin-izin,

serta

lisensi-lisensi

disertai

dengan

pemberian

semacam

wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak
mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan
bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan
masyarakat yang bersangkutan.
Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas
dapat menimbulkan masalah pilitik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena
perusahaan pemegang konsesi dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon,
membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.
2.3.1 Pengertian Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pengaturan penyederhanaan penyelenggaraan di dalam PTSP sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
PPTSP yang mencakup :
1.

Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh
PPTSP;

2.

Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar
waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
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3.

Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Perda;

4.

Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap
tahapan proses pemberian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan
urutan prosedurnya;

5.

Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk
dua atau lebih permohonan perizinan;

6.

Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
dan

7.

Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:571) pengertian pelayanan
adalah merupakan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli
barang dan jasa. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada
konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak
dapat dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, Normann (1991:14) menyatakan
karakteristik pelayanan sebagai berikut:
a.

Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan
sifatnya dengan barang jadi.

b.

Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan
pengaruh yang bersifat tindakan sosial.

c.

Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan
secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat
bersamaan.

Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan terbaik.
Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal (Sutopo dan Suryanto,
2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan
pelanggan. Menurut Adrian Sutedi dalam (2010:2-3) bukunya yang berjudul Hukum
Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Pemberian pelayanan kepada masyarakat
merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses
pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat
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proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan
sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada
masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun
pembiayaannya.
Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban
sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat
individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta
perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi
masyarakat.Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan
melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan
terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya
tempat pengaduan keluhan masyarakat, serta tersedianya sistem pengawasan
terhadap pelaksanaan prosedur. Dalam kaitan dengan pelayanan perizinan investasi
sekarang ini telah dikembangkan suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya
diarahkan pada terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing
maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi
dengan menerapkan konsep one roof service system.
Di dalam pelayanan juga terdapat pelayanan prima.Pelayanan Prima adalah
pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan
standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga
mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan) (LAN-RI, 2004).
Menurut Atep Adya Barata (Dasar-dasar Pelayanan Prima: 27) Pelayanan Prima
adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk
memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya,
agar mereka selalu loyal kepada organisasi /perusahaan. Perilaku pelayanan sektor
publik (Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah:
a.

Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau
pengguna jasa.

b.

Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
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c.

Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar.
Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat
diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan
standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.

d.

Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan
internal.

Pasal 1 angka 10 Permendagri No. 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa PTSP
adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat. Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang
PTSP

di

Bidang

Penanaman

Modal

menyebutkan

bahwa

PTSP

adalah

penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian
atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperzinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) ini
membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan
pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan
sekali. Dengan adanya kelembagaan PTSP, seluruh perizinan dan nonperizinan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan
yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro,
kecil, dan menengah.Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik.Oleh
karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah,
transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak
masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dalam PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan beberapa asas.Pasal 3
ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu penanaman modal
diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
1.

Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
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2.

Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal.

3.

Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil

akhir

penyelenggaraan

penanaman

modal

harus

di

pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan

tertinggi

negara

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
4.

Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas
perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing maupun antara penanam modal dari Negara asing lainnya.

5.

Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal
secara bersama- sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

6.

Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman
modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

7.

Berkelanjutan,

yaitu

asas

yang

secara

terencana

mengupayakan

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan,
baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
8.

Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan
dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.

9.

Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri
pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang
berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam
kesatuan ekonomi nasional.

27

PERENCANAAN OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

2.3.2 Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal disebutkan bahwa:
(2)

“PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di
bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau
lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan
nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.”

(3)

“Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perpres

2. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
3. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal
Pasal 1 angka 4 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PTSP
adalah

penyelenggaraan

suatu

perizinan

dan

nonperizinan

yang

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
4. Pasal 2 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PTSP di bidang
penanaman modal berdasarkan asas:
a. Kepastian Hukum
b. Keterbukaan
c. Akuntabilitas
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara
e. Efisiensi berkeadilan
5. Pada pasal 3 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PTSP di
bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal
dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi
mengenai

penanaman

modal,

dengan

cara

mempercepat,

28

PERENCANAAN OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan
biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.
6. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Pasal 2
Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa Maksud
Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para
penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal, serta masyarakat
dalam

memahami

prosedur

pengajuan

dan

proses

penyelesaian

permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
7. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PPTSP. Pasal 1 angka
6 Permendagri No. 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah
PPTSP adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi
mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah
dengan sistem satu pintu. Pasal 1 angka 11 Permendagri No. 24 Tahun
2006 menjelaskan bahwa PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.
8. Pergub Lampung No. 15 Tahun 2009 tentang SOP Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan pada Lembaga Sekretariat UPTP Perizinan Provinsi
Lampung.
9. Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di
Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada BPMPPT Provinsi.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
3.1 Letak dan Batas Administrasi
Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari
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kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 103.012 Ha atau
1.030,12 Km². Wilayah administrasi Kabupaten Tangerang sendiri berbatasan dengan
beberapa Kabupaten/Kota dan bentangan laut yang ada disekitarnya, yaitu:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Lebak
Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Lebak
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 kecamatan dengan
luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Rajeg seluas 53.7 Km² atau 5.6% dari luas
wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan
Sepatan dengan luas hanya 17.32 Km² atau 1.8%. Daftar rinci kecamatan yang
terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dapat dilihat padatabel 3.1 dan gambar
3.1 berikut.
Tabel 3.1 Daftar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tangerang
No.

Kecamatan

No. Kecamatan

No. Kecamatan

No. Kecamatan

1.

Balaraja

9.

Cikupa

17.

Jambe

25.

Kresek

2.

Curug

10.

Gunungkaler

18.

Kosambi

26.

Mekarbaru

3.

Kelapa Dua

11.

Kemiri

19.

Mauk

27.

Pasarkemis

4.

Kronjo

12.

Legok

20.

Panongan

28.

Sindang Jaya

5.

Pagedangan

13.

Pakuhaji

21.

Sepatan Timur

29.

Teluknaga
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No.

Kecamatan

No. Kecamatan

No. Kecamatan

6.

Rajeg

14.

Sepatan

22.

Sukamulya

7.

Solear

15.

Sukadiri

23.

Cisoka

8.

Tigaraksa

16.

Cisauk

24.

Jayanti

No. Kecamatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2017
Peta letak administrasi Kabupaten Tangerang yang bersumber dari Rencana
Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kabupaten Tangerang 2011-2031, dapat dilihat dalam
Gambar 3.1 berikut ini.
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Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Tangerang
Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031
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3.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Tangerang
Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2016
menunjukkan bahwa penduduk KabupatenTangerang mencapai 3.477.495 orang
terdiri dari 1.799.102 laki-laki dan 1.698.393 orang perempuan. Jika dibandingkan
dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang luasnya 959,61 km2, maka
kepadatan penduduk mencapai 3.6 jiwa/km2.
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017
No.

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

1

Cisoka

48.693

45.423

94.116

107,2

2

Solear

46.385

44.561

90.946

104,09

3

Tigaraksa

79.151

75.746

154.897

104,5

4

Jambe

23.082

21.891

44.973

105,44

5

Cikupa

144.465

135.230

279.785

106,76

6

Panongan

69.678

67.247

136.925

103,62

7

Curug

107.190

100.716

207.906

106,43

8

Kelapa Dua

113.095

114.687

227.782

98,61

9

Legok

63.011

58.566

121.577

107,59

10

Pagedangan

60.003

57.314

117.317

104,69

11

Cisauk

42.261

40.680

82.941

103,89

12

Pasar Kemis

167.023

161.432

328.455

103,46

13

Sindang Jaya

47.929

46.044

93.973

104,09

14

Balaraja

67.827

63.739

131.566

106,41

15

Jayanti

36.956

35.768

72.724

103,32

16

Sukamulya

33.548

32.363

65.911

103,66

17

Kresek

33.319

32.340

65.659

103,03
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No.

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

18

Gunung Kaler

26.389

26.054

52.443

101,29

19

Kronjo

31.434

30.055

61.489

104,59

20

Mekar Baru

19.607

18.567

38.174

105,6

21

Mauk

42.129

40.639

82.768

103,67

22

Kemiri

22.896

21.081

43.977

108,61

23

Sukadiri

29.101

27.098

56.199

107,39

24

Rajeg

87.610

83.987

171.597

104,31

25

Sepatan

61.293

57.239

118.532

107,08

26

Sepatan Timur

48.717

46.212

94.929

105,42

27

Pakuhaji

58.728

55.789

114.517

105,27

28

Teluknaga

83.553

79.623

163.176

104,94

29

Kosambi

84.029

78.212

162.241

107,44

1.698.393 3.477.495

104,75

Kabupaten Tangerang 1.799.102

Jumlah

Sex Ratio

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2017
Hasil Susenas Tahun 2015 menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio)
penduduk Kabupaten Tangerang adalah 104,75. Kecenderungan sex rasio diatas 100
dimungkinkan dengan banyaknya pendatang yang terserap di lapangan pekerjaan
khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan
laki-laki. Jumlah penduduk per Kecamatan dan sex ratio dapat dilihat pada tabel 3.4
berikut.

3.3 Kelembagaan Perizinan dan Non Perizinan
Kelembagaan yang bertugas melayani perizinan dan non perizinan di
Kabupaten Tangerang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terrpadu Satu
Pintu (DPMPTSP). Hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
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Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lembaga
pendukung yang membantu tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan maupun non perizinan terpadu satu
pintu yang bersifat lintas sektoral. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 95 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terrpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang,
mempunyai tugas dan fungsi yaitu :
1.

Dinas mempunyai tugas membantu
pemerintah

bidang

Penanaman

Bupati melaksanakan urusan

Modal

dan

PTSP

yang

menjadi

kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah
Daerah.
2.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan Penanaman Modal dan PTSP;
b. pelaksanaan kebijakan penanaman Modal dan PTSP ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal dan PTSP;
d. pelaksanaan administrasi Penanaman Modal dan PTSP; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

3.

Kepala Dinas dalam melaklsanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
a. merumuskan kebijakan Penanaman Modal dan PTSP;
b. melaksanakan kebijakan Penanaman Modal dan PTSP;
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c. melakukan evaluasi dan pelaporan Penamanan Modal dan PTSP;
d. melaksanakan administrasi Penanaman Modal dan PTSP; dan
e. melaksanaklan funngsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

3.4 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah
menerapkan sistem OSS atau One Single Submission atau yang dikenal sebagai
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mulai diinisiasi pada tahun 2017. Dengan
adanya sistem PTSP ini, proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat
disederhanakan untuk mempersingkat waktu. Tahapan dalam proses pelayanan PTSP
dilakukan secara bertahap. Sebagian proses perizinan dapat diakses melalui aplikasi
atau website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tangerang, namun
sebagian belum

dapat diakses melalui aplikasi atau website. Syarat-syarat yang

dibutuhkan dalam mengurus perizinan dan nonperizinan diunggah ke dalam website
untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.
Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah meluncurkan tiga aplikasi online
untuk melayani proses perizinan dan nonperizinan yang dapat diakses oleh
masyarakat. Ketiga aplikasi tersebut adalah Aplikasi Perijinan Terpadu (SIPINTAR)
dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tangerang,

Aplikasi Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) dari Badan Pendapatan Daerah,
serta Aplikasi Hibah Bantuan Sosial (HIBANSOS) dari Setda. Pelayanan melalui
aplikasi masih beroperasi sampai saat ini.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Tahapan Penelitian
Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan
dengan bagan sebagai berikut:
1. Penyusunan
Instrumen

2. Informan Kunci dan
Pendukung

3. Pengumpulan Data

6. Penulisan Laporan

5. Analisis dan
Interpretasi Data

4. Pengolahan Data

Gambar 4.1
Bagan Tahapan Pelaksanaan Penelitian

4.2

Lokasi Penelitian
Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka peneliti memilih

Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sedangkan lokus penelitian adalah
Kantor Pelayanan Perizinan Unit kerja ini dipilih karena memiliki tugas pokok dan
fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemberian
perizinan yang berkontribusi peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kota
Tangerang.
4.3

Jenis Penelitian
Dalam

penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kualitatif

untuk

mendeskripsikan aspek-aspek model pelayanan perizinan secara cermat. Peneliti
mengembangkan indikator inovasi pelayanan sebagai dasar untuk menghimpun
data dan fakta berdasarkan fenomena yang terjadi pada Unit Pelayanan Perizinan.
Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana
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disajikan diatas bersifat fleksibel dan subject to change sesuai dengan proses kerja
yang terjadi dilapangan sehingga fokus penelitian juga berubah menyesuaikan diri
dengan masalah penelitian yang berubah (Moleong, 2008).
Moleong

berpendapat,

penggunaan

penelitian

deskriptif

kualitatif

mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (1) informasi dapat diperoleh secara
subjektif yang mungkin karena berhadapan langsung dengan fenomena yang ada,
(2) terjadi interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan, (3) lebih peka
terhadap perubahan objek penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara mendalam
suatu objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak
sebagaimana adanya.
Dalam penelitian

ini,

tidak

terbatas

pada

pengumpulan

data

dan

penafsiran data, akan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data yang
diperoleh dilapangan. Untuk dapat menggambarkan secara holistik apa yang
menjadi masalah

penelitian,

maka

informasi

dan

data

yang

diperoleh

dilakukan dengan cara merekam data dan informasi yang diperlukan. Oleh karena
itu dilakukan pemahaman fenomena dalam segenap konteks dan mengamati
berbagai interaksi manusia yang terjadi dilapangan.
4.3.1 Informan
Berhubungan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti
menetapkan informan dengan purposive dilapangan berdasarkan kriteria dan posisi
tertentu, yaitu: (a) seorang informan telah diyakini memiliki data yang cukup baik
kapasitasnya

sebagai informan yang

memiliki data yang cukup baik karena

kapasitasnya sebagai informan yang memiliki data dan diyakini datanya berkualitas
dan valid, (b) informan yang diyakini memiliki data dan ikhlas memberikan data
yang diperlukan sebaga data penelitian, (c) informan diyakini jujur dalam
memberikan data yang diperlukan peneliti.
Informan kunci (key informan) adalah Kepala Badan dan Sekretaris
Pendapatan Daerah, Kepala Badan dan Sekretaris Pelayanan Perizinan, costumer

service perizinan Pemerintah masyarakat berkepentingan dan pelaku usaha.
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4.4

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
1.

Observasi (Pengamatan)
Dalam observasi yang dilakukan, data yang diperoleh merupakan proses
perilaku dan prosedur dalam memberikan pelayanan yang berkaitan
dengan upaya dalam mewujudkan keberhasilan pelayanan pemberian
perizinan
dilakukan,
dilakukan

pada

Unit

peneliti
sampai

Pelayanan

mengamati
selesainya

Perizinan. Dalam observasi
berbagai

dan

yang

kegiatan pelayanan yang

terbitnya

surat

izin. Hasil dari

observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari
fenomena yang ada dengan tujuan penelitian yang akan dicapai.
2.

Wawancara
Wawancara dilakukan dengan informan secara tidak terstruktur tetapi
dilkaukan

dengan

wawancara

secara

mendalam.

Wawancara

mendalam dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap paling
tepat guna mendapatkan data yang rinci dan valid. Untuk memperoleh
data secermat mungkin, peneliti menggunakan media perekam dengan
seizin informan. Teknik wawancara melalui percakapan yang dilakukan
dengan cara mengajukan pertanyaan dan mendengar jawaban dari
informan.

Maksud

wawancara

adalah

mengkonstruksi

mengenai

pendapat orang, kejadian, perasaan. Teknik wawancara dilakukan untuk
memperdalam dan memperkuat pernyataan hasil penelitian adalah

indepth interview
wawancara

yaitu wawancara

dilakukan

mendalam.

Pada

prinsipnya

oleh peneliti untuk mengetahui secara

mendalam dan mengkaji aspek yang menjadi fokus dalam rumusan
masalah dan tujuan penelitian.
3.

Dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk mencatat data yang terdapat di dalam
dokumen. Teknik ini dikenal dengan istilah content analysis, karena di
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dalam dokumen tersebut diperoleh data dan informasi yang tersurat dan
tersirat untuk mendukung kejelasan bahasan hasil penelitian. Bahan
informasi yang diperlukan melalui dokumen berupa Peraturan Daerah
(PERDA) perizinan, Peraturan dan Keputusan Bupati tentang Perizinan,
Renstra, Lakip, dan dokumen lain yang mendukung penyajian dan
analisis masalah dan tujuan penelitian ini.

4.5

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data,

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data.
1.

Tahap reduksi data; dilakukan saat penyusunan kerangka kerja
konseptual, pertanyaan penelitian, penyusunan instrument penelitian,
perangkuman

data

setelah

data

terkumpul,

pengkodean,

dan

penyajian data dan informasi secara tertulis.
2.

Tahap Penyajian Data; peneliti melakukan analisis dengan penyajian
data bentuk matriks dan bagan jaringan kausal.

3.

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi; peneliti melakukan
interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji.

4.6

Definisi Konseptual dan Operasional
Agar

penelitian

ini

dapat

memberikan

jawaban

yang

objektif

dan

komperehensif sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka definisi konsep
penelitian adalah:
1.

Inovasi pelayanan publik adalah strategi baru yang digunakan untuk
meningkatkan

kompetensi,

pemanfaatan

sumber

informasi,

dan

peningkatan kinerja setiap unit kerja.
2.

Model Inovasi pelayanan publik adalah interaksi dari berbagai aspek,
meliputi sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi, teknologi
informasi, dan pelanggan/masyarakat.
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3.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi pelayanan publik
adalah instrument dan sumber daya dibutuhkan untuk meningkatkan
kinerja

pelayanan

perizinan

yang

berimplikasi

pada

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah.
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