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penyelenggaraan pemerintahan yaitu pilihan publik yang memandang sistem pemberian
pelayanan kepada publik merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang
akan dimaksimalkan. Dinamika organisasi sektor publik membutuhkan inovasi dalam
bentuk penerapan teknologi baru, metode baru agar dapat meningkatkan hasil dan kualitas
produk layanan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat lebih meningkat sesuai
dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Optimalisasi pelayanan perijinan dalam pemerintahan daerah mulai mendapat
perhatian sejak lahirnya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi dasar setiap lembaga pemerintahan daerah melakukan
optimalisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya agar dapat berjalan
efektif dan efisien khususnya terkait pelayanan publik. Hal ini sesuai yang diamanatkan
oleh Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam memperbaiki kinerjanya melalui inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Secara empiris, ada beberapa daerah di Indonesia menjadi rujukan best
practice dalam penerapan inovasi dalam pelayanan publik diantaranya adalah P3KP
Kabupaten Pirang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sragen, Luwu Timur, dan Gorontalo
melakukan inovasi kelembagaan melalui capacity building dan perubahan mindset
birokratis ke mindset entrepreneur.
Prasojo (2005) dalam kajiannya mengemukakan bahwa daerah yang berhasil
melakukan optimalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan
masyarakat sehingga mendorong meningkatkannya penerimaan daerah setiap tahunnya.
Bentuk yang dilakukan antara lain: pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan,
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

LAPORAN ANTARA

I-1

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

Oleh karena dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah terkait
dengan pelayanan publik bukan mustahil untuk dilakukan mengingat daerah lain mampu
melakukan optimalisasi memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan berbasis teknologi salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan
pelayanan yang akuntabel dan transparan sebagai pilar dasar paradigma Good
Governance. Komponen utama untuk menyukseskan akuntabilitas publik adalah adanya
sistem transparansi informasi. Transparansi informasi ini merupakan modal dasar yang
dapat dimanfaatkan untuk menilai kinerja pelayanan sektor publik dan untuk
mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksana sektor publik atas segala keputusan dan
tindakannya.
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan kini telah bergeser dari government
menuju governance. Kepemerintahan yang baik (good governance) diperlukan agar
paradigma baru tersebut dapat berjalan dengan baik

untuk

mencapai

tujuannya,

yakni kesejahteraan dan keadilan. Urgensinya paradigma ”Good Governance” dalam
merespon hal-hal di atas adalah untuk tetap mempertahankan fungsi ”serving” dari
pelayanan publik melalui akuntabilitas, walaupun dalam kondisi beberapa sektor
pelayanan tersebut telah diberikan kepada sektor privat/bisnis. Rakyat dispesifikasikan
menjadi masyarakat yang berhak menerima layanan publik perlu diberikan akses untuk
memonitor dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik.
Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi
bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Public service oleh
birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai
abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.
Namun kenyataan bahwa gelagat birokrasi pemerintahan saat ini masih belum
merespon dengan menunjukkan kinerja yang sepadan dengan adanya tuntutan tersebut.
Kinerja pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan saat ini menunjukkan
adanya antara lain, aparat birokrasi lebih menampilkan diri sebagai majikan, aparat
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pelayanan lebih mementingkan prosedur dari pada substansi, aparat pelayanan lebih
mementingkan diri sendiri dari pada masyarakat yang harus dilayani, aparat pelayanan
lebih berorientasi pada pelayanan face to face ketimbang pelayanan online sehingga
memungkinkan terjadi pungutan tidak resmi. Bahkan sering dibarengi dengan
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Eksistensi birokrasi sebagai instrumen pemerintahan diharapkan dapat memberikan
pelayanan publik yang berkualitas. Aparatur sebagai abdi masyarakat harus mampu dan
mau merespon perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014
menunjukkan luasnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan publik,
sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi daerah yang luas. Berlandaskan
UU tersebut perhatian birokrasi publik pada masa otonomi daerah yang nyata, luas dan
bertanggungjawab terhadap pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Salah satu
pelayanan publik yang fokus penelitian adalah menyangkut inovasi birokrasi dalam
pelayanan perizinan di Kabupaten Tangerang. Pelayanan ini merupakan salah satu
penopang dan pendukung dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam hal ini ada
pemasukan keuangan daerah (PAD) dari sektor perizinan. Oleh karena itu diperlukan
upaya untuk mengefektifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan
penerimaan daerah.
Dengan berasumsi bahwa akuntabilitas dan optimalisasi dalam pelayanan
perizinan yang baik dan memuaskan masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Asumsi tersebut senada dengan yang diungkapkan
Nawawi, bahwa pelayanan yang berkualitas akan menjadi nilai tambah, seperti rasa puas
dan kesediaan masyarakat yang dilayani untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
Retribusi perizinan merupakan potensi yang cukup besar dalam penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi suatu kabupaten/kota apabila retribusi tersebut
dimaksimalkan dalam pengelolaannya. Disini dibutuhkan optimalisasi dan kreativitas
pemerintah daerah untuk menggali dan mengakselerasi potensi tersebut.
Potensi retribusi perizinan memiliki peluang cukup besar karena hadirnya berbagai
investasi dari berbagai sektor dan didukung oleh infrastruktur yang banyak. Semakin besar
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pendapatan suatu daerah semakin besar pula peruntukan pembiayaan pembangunan untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat. Retribusi Perizinan mempunyai prospek dan potensi
yang sangat besar dalam penerimaan retribusi Daerah pemberian izin melalui satu pintu
pelayanan, berawal dan berakhir pada unit pelayanan administrasi perizinan. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kabupaten Tangerang
sebagai instansi yang memberikan jasa pelayanan publik di sektor perizinan dan non
Perijinan sangat menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pentingnya
iklim perizinan yang lebih kondusif. Penetapan sebagai bentuk komitmen pemerintah
dalam meningkatkan sistem pelayanan perizinan bagi masyarakat
Selama ini mata rantai pengurusan yang relatif panjang sehingga memerlukan
waktu dan biaya yang banyak. Dengan diberlakukannya Sistem Perizinan Terpadu, jenis
layanan akan semakin mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya pengurusan
perizinan, rantai perizinan semakin pendek sehingga pelayanan akan semakin efisien dan
efektif. Untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat dan pendapatan asli daerah
(PAD) diperlukan inovasi dan kreativitas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada
masyarakat berkepentingan.
Aparatur Negara yang inovatif dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan
yang otonom memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan. Substansi otonomi
daerah sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan didaerah tentang
pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek kebijakan politik dan keuangan yang
menjadi tanggung jawab pemerintah.
Berbagai permasalahan yang muncul dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, salah satunya pelayanan publik yang face to face sehingga
memungkinkan terjadinya tawar menawar jasa pelayanan dalam bentuk pungutan tidak
resmi. Untuk itu menemukan model inovasi pelayanan merupakan perhatian yang perlu
dianalisis, serta dicari jalan keluarnya agar penyelenggaraan otonomi daerah dibidang
pengelolaan perijinan.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, bahwa pelayanan perizinan masih
banyak

mengalami hambatan-hambatan secara umum karena masih belum dapat
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memuaskan pelanggan, hal ini disebabkan karena kualitas kinerja aparat pelayanan
perizinan belum optimal, banyaknya aturan yang diindikasikan tumpang tindih, kurang
sederhananya prosedur pelayanan, lamanya proses pengurusan izin, dan biaya yang
dianggap masyarakat masih mahal serta ditambah lagi pejabat yang berwenang
menandatangani berkas kadang-kadang tidak berada ditempat ketika mengurus perizinan,
sikap yang dimiliki oleh aparat yang mementingkan prosedur (aturan) daripada substansi
pelayanan, sehingga aparat birokrasi garis depan belum nampak ke arah profesionalisme.
Selain hal tersebut masih ditemukan adanya praktek percaloan dan gratifikasi dalam
proses pelayanan perizinan
Urgensinya, bahwa akan menjadi penting untuk diteliti hal yang terkait dengan
pelayanan publik kepada masyarakat karena menyangkut akan hak mereka, apalagi
tuntutan perkembangan sosial yang semakin rumit dan mendesak, maka penelitian ini akan
menganalisis bagaimana model optimalisasi pelayanan perizinan. Penggunaan model
optimalisasi pelayanan perizinan merupakan langkah strategis yang perlu dikembangkan
secara sengaja, berencana dan berkesinambungan.

1.2

Maksud, Tujuan Dan Keluaran
Maksud dari kegiatan optimalisasi perizinan adalah terlaksananya optimalisasi

perijinan dalam pelayanan publik. Adapun tujuan dari kegiatan optimalisasi perizinan
sebagai berikut:
1. Tersedianya data berbagai Perizinan dan Non Perizinan dari berbagai OPD di
Kabupaten Tangerang
2. Tersedianya data berbagai persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan untuk
menyelesaikan Perizinan dan Non Perizinan di berbagai OPD di Kabupaten Tangerang
3. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perizinan yang ada untuk melihat apakah
ketentuan perizinan yang ada sudah sederhana dan tidak berbelit-belit, atau
kemungkinan penghapusan atau pelimpahan urusan ke OPD lainnya sehingga untuk
pengurusan perizinan di Kabupaten Tangerang akan lebih mudah. tepat dan simpel
yang dapat mendorong masyarakat dan pengusaha untuk mengurus perizinan dengan
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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 kenyamanan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan.
6. Menyinergikan perizinan yang ada dengan OSS (online single submission) sebagai
upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengikuti arahan pemerintah pusat.
Keluaran dari kegiatan ini adalah;
1. Tersusunnya permodelan dalam rangka optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang efektif, efisien, murah dan ramah dan cepat serta tepat waktu.
2. Terumuskannya perizinan dan non perizinan yang pro terhadap pelayanan publik yang
baik dan bermuara pada peningkatan pada investasi daerah dalam sebuah dokumen
perencanaan.

1.3

Kerangka Regulasi
Dasar Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

2.

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga
Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non
struktural

3.

Peraturan Gubernur No. 89 Tahun Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Kefarmasian

4.

Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

LAPORAN ANTARA

I-6

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang;
16. Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi
Dan Tata kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah

1.4

Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan penelitian akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan bagan

sebagai berikut:
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Gambar 1. 1 Bagan Tahapan Pelaksanaan Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian
Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka peneliti memilih Wilayah
Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Sedangkan lokus penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu
Pintu(DPMPST) Unit kerja ini dipilih karena memiliki tugas pokok dan fungsi memberi
pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemberian perizinan

yang

berkontribusi peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
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
disajikan diatas bersifat fleksibel dan subject to change sesuai dengan proses kerja yang
terjadi di lapangan 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 obyek penelitian.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif
yang mendeskripsikan secara mendalam suatu objek penelitian pada saat sekarang
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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 di lapangan.
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 di lapangan.
1.4.2 Informan
Berhubungan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti
menetapkan informan dengan purposive di lapangan 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
sebagai 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.
1.4.3 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 pada Unit Pelayanan
Perizinan Dalam observasi yang dilakukan, peneliti mengamati berbagai
kegiatan pelayanan yang dilakukan sampai selesainya dan terbitnya surat izin.
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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 struktur tetapi dilakukan
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 mengonstruksi mengenai pendapat orang, kejadian, perasaan. Teknik
wawancara dilakukan untuk memperdalam dan memperkuat pernyataan hasil
penelitian adalah indepth interview yaitu wawancara mendalam. Pada prinsipnya
wawancara dilakukan 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 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.
1.4.4 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 instrumen penelitian, perangkuman
setelah

data

terkumpul,

pengkodean,

data

dan penyajian data dan informasi

secara tertulis.
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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.

1.5

Ruang Lingkup Materi Pekerjaan
Laporan yang harus disampaikan adalah:
a.

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

b.

Penyusunan 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
Optimalisasi 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.

Penyusunan 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
Optimalisasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tangerang.
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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

organisasi

sebagai

suatu

kebutuhan

yang

dapat

menunjukkan efektivitasnya baik produk dan pelayanannya melalui beberapa
kegiatan dan langkah analisa

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.
3.

Pendekatan Lingkungan
Teknik ini menekankan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan melalui
beberapa kegiatan dan langkah-langkah menemukan adanya perubahan yang
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mengganggu organisasi, analisis perubahan, mencari cara penanggulangan. (Dikutip
dari R. Ferry Anggoro Suryokusumo, 2008 : 99).
2.1.1 Definisi Kualitas Pelayanan Publik
1. Definisi 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 untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses
produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi
atau melebihi harapan konsumen.
Selanjutnya M.N.Nasutionbmengemukakan 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

LAPORAN ANTARA

II-2

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

masyarakat sebagai pengguna jasa serta mampu menerjemahkan 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

karena

penghasil

produk

atau

jasa

tersebut

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 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 minimalisasi 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.

LAPORAN ANTARA

II-3

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

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
tertentu

dari

para

menimbulkan

fanatisme

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.”
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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)
“…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.

LAPORAN ANTARA

II-5

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

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 publik itu adalah miliknya.
d. Think strategically, act democratically
Kebijakan dan program yang sangat dibutuhkan olehmpublik hanyalah bisa dicapai
secara efektif danmbertanggung jawab lewat usaha/upaya bersama dan lewat proses
kolaboratif.
e. Recognize that accountability is not simple
Pegawai pemerintah haruslah lebih responsif dan atentif daripada pasar, dan mereka
juga harus bekerja berdasarkan ketentuan status, hukum, 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).
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Berdasarkan prinsip utama dalam paradigm 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
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, 2007:172-173).
Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi baik tidaknya suatu pelayanan
menurut H.A.S Moenir, yaitu :
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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, 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
kelancaran

pelayanan.

Didalam

mutu

dan

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
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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 kemudahan dalam

pengurusan kepentingan

dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat. (2)
Memperoleh pelayanan secara wajar secara gerutu, sindiran atau untaian kata lain yang
nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik dengan alasan untuk dinas atau alasan
untuk kesejahteraan. (3) Mendapatkan

perlakuan yang 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).
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 tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun
secara minimal, kemampuan pegawai yang tidak memadai 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)
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Attention ini dilakukan apabila pelanggan menunjukkan suatu minat terhadap suatu
barang atau jasa. Sudah sewajarnya bagian pelayanan memusatkan
mengkonsentrasikan layanan terhadap minat pelanggan. Bentuk-bentuk

atau

pelayanan

berdasarkan konsep attention (perhatian) meliputi:
a.

Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan

b.

Mengamati perilaku pelanggan

c.

Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan

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:
a. Adanya

kemudahan

dalam

pengurusan

kepentingan

dengan pelayanan

yang cepat dalam arti tanpa hambatan.
b. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan.
c. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa dibuat-buat atau dilakukan
berlebihan hanya untuk mendapatkan imbalan.
d. 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:
a. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai
b. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi
c. Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang
memadai tanggung jawabnya.
LAPORAN ANTARA

II-10

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

d. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai
e. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara
minimal
f. Kemampuan pegawai yang tidak memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
2.1.2 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 Ramseook- Munhurrun 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 Ramseook-Munhurrun
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 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).”

LAPORAN ANTARA

II-11

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

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 sekurangkurangnya 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 sebagai landasan
penyusunan standar pelayanan, harus disusun petunjuk pelaksanaan publik, yang sekurangkurangnya 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.
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Mengenai

prosedur

pelayanan

menurut

63/Kep/M.Pan/7/2003, bahwa dalam sistem dan

KEPMENPAN

Nomor

prosedur pelayanan publik sekurang-

kurangnya harus memuat, hal-hal sebagai berikut:
1. Tata Cara pengajuan permohonan pelayanan
2. Tata Cara penanganan pelayanan
3. Tata Cara penyampaian hasil pelayanan
4. Tata Cara penyampaian pengaduan pelayanan.
Penjelasan mengenai empat tata cara yang dimaksud dalam KEPMENPAN No.
63/Kep/M.Pan/7/2003 tersebut dapat diketahui dengan memahami pengertian prosedur
pelayanan itu

sendiri.

Adapun

pengertian prosedur pelayanan

tersebut,

menurut

KEPMENPAN 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 cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian
sesuatu pelayanan. Penjelasan KEPMENPAN 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 caracara yang harus 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 menindak-lanjuti 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.
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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-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).
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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)
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

LAPORAN ANTARA

II-15

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

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.
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
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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 aturan-aturan

hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusankeputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yakni:
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)
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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 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,
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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.
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
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melaksanakan kewenangan desentralisasi; serta dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan
fungsi:
b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
d. 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. Izin menurut
Bagir Manan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturanperundangundangan 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 :
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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);
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.
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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:
1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan
barang jadi.
2. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh
yang bersifat tindakan sosial.
3. 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 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
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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:
1. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa.
2. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
3. 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.
4. 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
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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.
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 perundang-undangan, 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.
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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.
2.3.2 Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
disebutkan bahwa:
“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.”
“Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Perpres
4. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam
Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
5. 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 non
perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. 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
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e. Efisiensi berkeadilan
7. 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, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau
menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.
8. 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 non perizinan penanaman modal.
9. 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 non perizinan 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 sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
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BAB III
GAMBARAN UMUM POTENSI PERIJINAN
KABUPATEN TANGERANG

3.1.

Aspek Geografi dan Demografi
Posisi geografis Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan

Jawa Barat sangat strategis bagi perkembangan wilayah, dimana Kabupaten Tangerang
manjadi alternatif bagi DKI Jakarta yang sudah padat. Ditinjau dari segi transportasi,
Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Tol Merak-Jakarta,
Double Track Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung, serta akses alternatif ke Bandara
Internasional Soekarno-Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan
perdagangan membutuhan kawasan pergudangan dan industri untuk menditribusikan
produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan
Bandara menjadi kebutuhan utama, selain itu, perkembangan sektor properti semakin
meningkat terutama disekitar Bandara Soekarno-Hatta,

Cisauk, dan Pagedangan

membutuhkan lahan yang sangat luas bagi warga commuter Jakarta-Tangerang.
Ditinjau dari sumber daya manusia Kabupaten Tangerang rata-rata pertumbuhan
penduduknya mencapai 3,17% dengan jumlah penduduk 3.584.770 jiwa. Dampak
melimpahnya SDM adalah melimpahnya tenaga kerja untuk kebutuhan sektor Industri dan
perdagangan, dengan dominannya investasi industri pengolahan akan membutuhkan tenaga
kerja dari Kabupaten Tangerang maupun dari luar.
Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan bagi
Kabupaten Tangerang untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar

1

kedepannya. Perluasan Run Way Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan Tol SerpongBalaraja, Tol Bandara-Balaraja, penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta
pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan action plan untuk meminimalisir
dampak negatif baik kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.
3.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 959,61 Km2 berada di bagian Timur
Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°20’ Lintang
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Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari
wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.
 Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan
DKI Jakarta
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak
Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia
(DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas
hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau
Jawa dengan Pulau Sumatera. Kabupaten Tangerang mempunyai garis pantai sepanjang 51
Km, terdiri dari 29 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 246 desa dan 28 kelurahan.

Tabel 3 .1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan
di Kabupaten Tangerang Tahun 2017
No.
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Luas Km2

Persentase (%)

1

Cisoka

Kecamatan

29.98

3.12

2

Solear

29.01

3.02

3

Tigaraksa

48.74

5.08

4

Jambe

26.02

2.71

5

Cikupa

42.68

4.45

6

Panongan

34.93

3.64

7

Curug

27.41

2.86

8

Kelapa Dua

24.38

2.54

9

Legok

35.13

3.66

10

Pagedangan

45.69

4.76

11

Cisauk

27.77

2.89

12

Pasar Kemis

25.92

2.70

13

Sindang Jaya

37.15

3.87

14

Balaraja

33.56

3.50

15

Jayanti

23.89

2.49

16

Sukamulya

26.94

2.81

17

Kresek

25.97

2.71

18

Gunung Kaler

29.63

3.09

19

Kronjo

44.23

4.61

20

Mekar Baru

23.82

2.48

21

Mauk

51.42

5.36

2
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No.

Luas Km2

Persentase (%)

22

Kemiri

Kecamatan

32.7

3.41

23

Sukadiri

24.14

2.52

24

Rajeg

53.7

5.60

25

Sepatan

17.32

1.80

26

Sepatan Timur

18.27

1.90

27

Pakuhaji

51.87

5.41

28

Teluknaga

40.58

4.23

29

Kosambi

29.76

3.10

TOTAL

959.61

100

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2018

Gambar 3.1 Peta Orientasi Kabuoaten Tangerang

3

Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah
satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota
Jakarta. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan
Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten
dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena
interdepedensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu
wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, trickling down dan backwash effect,
sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis.
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Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi
Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya
infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di
kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah,
pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
3.2.

Topografi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, yang

memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3%. Ketinggian
wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut. Secara garis besar terdiri dari 2 (dua)
bagian, yaitu:
1. Dataran rendah dibagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0-25 meter di atas
permukaan laut, yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek,
Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan dan Sepatan Timur.
2. Dataran tinggi di bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian antara 25 - 85
meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanah rata-rata 0-8 % menurun ke Utara.

4
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3.3.

Geologi dan Klimatologi
Struktur batuan yang terbentuk di Kabupaten Tangerang adalah Alluvium, terdiri dari

lempung, kerikil, kerakal. Tuf Banten (Banten Tuff), terdiri dari batu apung dan batu pasir
tuffan. Kabupaten Tangerang bagian Utara merupakan daerah yang sedikit bergelombang
lemah. Daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan
(alluvial).
Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial
kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan
planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning,
asosiasi padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah
demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya
tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan
daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit
padsolic yaitu asosiasinya.
Tekstur tanah adalah komposisi fraksi pasir, debu dan tanah liat pada agregat (massa)
tanah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah yaitu : halus, sedang, dan
kasar. Luas wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan pengelompokan tersebut terdiri dari :
tekstur halus 60.549 Ha (54,53 %), tekstur sedang 46.936 Ha (42,27 %), dan tekstur kasar
3.553 Ha (3,20 %). Tekstur tanah seperti ini sangat cocok untuk pengembangan budidaya
pertanian dan tanaman keras.
Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan
kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Meteorologi
Kabupaten Tangerang rata-rata berkisar antara 24,7-32,50C, suhu maksimum tertinggi pada
bulan Oktober yaitu 33,50C dan suhu minimum terendah pada bulan Juli-Agustus yaitu
24,20C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 80,2 % dan 53,4 %.
Keadaan curah hujan tertingi terjadi pada bulan Februari sedangkan rata-rata curah hujan
dalam setahun adalah 390,4 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Februari dengan hari hujan
sebanyak 24 hari.
Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di
mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalarnan efektif tanah berpengaruh terhadap
erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi
atas 3 kelas kedalaman efektif tanah, meliputi :
1. Kedalaman 30 60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)
2. Kedalaman > 60 90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %)
3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %)
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Tabel 3.2 Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Uraian Data
DATA GEOGRAFIS
a. Luas Wilayah
b. Ketinggian
c. Sungai Terpanjang (S. Cisadane)
d. Wilayah Terluas (Rajeg)
e. Wilayah Terkecil (Sepatan)
IKLIM
a. Rata-rata Temperatur Udara
b. Rata-rata Kelembaban Udara
c. Rata-rata Intensitas Matahari
d. Rata-rata Curah Hujan
e. Rata-rata Kecepatan Angin

Nilai

Satuan

959,6
85
414,3
53,7
17,32

km2
mdpl
Ha
Ha
Ha

24,7 – 32,5
80,2
53,4
170,5
12,6

0

C
%
%
mm
Km/Jam

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2018

Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui
kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi
meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim
kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa
sungai.

Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah

penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumbersumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air
permukaan maupun air tanah.
Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa
Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan
Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang

8

cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.
Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang
dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten
Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug
dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi:
1.

Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;

2.

Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan
lempung formasi Bantam Atas;

LAPORAN ANTARA
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3.

Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi
Genteng dan formasi Bojongmanik.
Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau,

sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang
tersingkap (outcroped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

9
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3.4.

Penggunaan Lahan
Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan

permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran
lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu
mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan
kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.
Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk
kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk
kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan
penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan
perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis,
pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain.
Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari
keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antarwilayah
serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI
Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang
mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona
industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti
pola jaringan jalan utama (linier).
Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara
linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros
Serang – Grogol)

(terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan

penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya
pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten)

11

dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan
sebagainya.
Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan
intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusatpusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah
pinggiran kota atau daerah transisi.
Melihat progresifitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang
berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan
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konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan
kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan
menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang
lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses
revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2017
Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2017 (Ha)

No

Kecamatan

Jalan,
Pemukiman,
Perkantoran,
Sungai, dll

Tambak,
Kolam,
Empang,
Hutan
Negara

Hutan
Rakyat

Rumput/
Tanah
Kosong

Sawah

Tegalan/
Kebun

Perkebunan

Total

1

Cisoka

968

129

59

1228

314

-

2.698

2

Solear

955

319

144

1182

301

-

2.901

3

Tigaraksa

1393

374

125

1213

1243

-

4.874

4

Jambe

887

103

155

750

707

-

2.602

5

Cikupa

3458

148

39

251

223

-

4.268

6

Panorangan

2225

172

9

850

237

-

3.493

7

Curug

1984

157

10

270

318

-

2.741

8

Kelapa Dua

1801

110

10

517

-

2.438

9

Legok

1500

52

10

Pagedangan

2613

11

Cisauk

1615

154

12

Pasar Kemis

1595

268

13

Sindang Jaya

1753

1

14

Balaraja

1683

12

15

Jayanti

780

39

16

Sukamulya

1011

17

Kresek

18

526

149

2

18

49

841

1053

-

3.513

587

239

424

706

-

4.569

329

86

310

283

-

2.777

5

484

240

-

2.592

66

1314

562

-

3.715

1142

519

-

3.356

16

1299

157

-

2.389

7

77

1451

148

-

2.694

392

104

7

1857

237

-

2.597

Gunung Kaler

194

216

2

2510

40

-

2.963

19

Kronjo

1329

496

2417

181

-

4.423

20

Mekar Baru

90

91

21

Mauk

978

872

22

Kemiri

873

23

Sukadiri

24

19

98

1

2183

18

-

2.382

2805

439

32

5.110

666

1589

142

3.270

626

65

1666

57

2.414

Rajeg

1658

357

2453

869

5.370

25

Sepatan

1054

9

650

16

1.732

26

Sepatan Timur

752

50

4

849

172

1.827

27

Pakuhaji

1325

822

1

22

2559

399

5.128

28

Teluknaga

983

1525

24

98

1315

50

3.995

29

Kosambi

2256

371

321

28

2.976
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Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2017 (Ha)

No

Kecamatan

Total

Jalan,
Pemukiman,
Perkantoran,
Sungai, dll

Tambak,
Kolam,
Empang,
Hutan
Negara

Hutan
Rakyat

Rumput/
Tanah
Kosong

Sawah

Tegalan/
Kebun

Perkebunan

38.731

7.680

1.654

1.373

36.193

10.176

32

Total

95.807

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW
Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya dipantai barat-selatan khususnya
Kabupaten Tangerang. dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 3.4 Kawasan Lindung di Kabupaten Tangerang
No.
1

Kawasan
Kawasan Hutan Lindung

Luas Lokasi
1.601,62

2

Kawasan Sempadan Pantai

320,97 Ha

4

KawasanSempadan Sungai

445,91 Ha

LAPORAN ANTARA

Arah Pengembangan
Melindungi sumberdaya alam atau buatan
yang ada di dalamnya,
Pesisir pantai Utara Kabupaten : Kecamatan
Kosambi;Kecamatan Teluknaga;Kecamatan
Pakuhaji;Kecamatan Sukadiri;Kecamatan
Mauk;Kecamatan Kemiri; dan, Kecamatan
Kronjo
Sungai besar yang meliputi:
1. Sungai Cisadane;
2. Sungai Cidurian; dan
3. Sungai Cimanceuri.
Sungai kecil yang meliputi :
1. Sungai Ciapus;
2. Sungai Ciasin;
3. Sungai Cibarebeg;
4. Sungai Cibiuk/Cilaku;
5. Sungai Cibolang;
6. Sungai Cibugel;
7. Sungai Cicalengka;
8. Sungai Cicayur;
9. Sungai Ciconteng;
10. Sungai Cigarukgak;
11. Sungai Cimauk;
12. Sungai Cijantra;
13. Sungai Cikakalen;
14. Sungai Cikolear;
15. Sungai Cileuleus;
16. Sungai Cilongo;
17. Sungai Cilongok;
18. Sungai Cilowong;
19. Sungai Cimaneuh;
20. Sungai Cimanceuri;
21. Sungai Cimatuk;
22. Sungai Cipasilian;
23. Sungai Cipayaeun;
24. Sungai Cirajeun;
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No.

Kawasan

Luas Lokasi

Arah Pengembangan
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Sungai Cirangon;
Sungai Cirarab;
Sungai Cirumpak;
Sungai Cisauk;
Sungai Cisabi
Sungai Ciselatip;
Sungai Cisoge;
Sungai Cituis;
Kali Ketapang;
Kali Perancis
Kali Kramat;
Kali Apung;
Kali Asin; dan
Sungai Tahang.

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Tangerang, 2011-2031

3.5.

Demografi
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik penduduk

Kabupaten

Tangerang pada tahun 2017 berjumlah 3.584.770 orang terdiri dari 1.833.470 orang lakilaki dan 1.751.300 orang perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pertahun dalam kurun
waktu satu tahun terakhir sebesar 3,17%.

Tabel. 3.5 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
di Kabupaten Tangerang Tahun 2017

1

Cisoka

49,923

46,593

96,516

Rasio Jenis
Kelamin
107.15

2

Solear

47,799

45,942

93,741

104.04

3

Tigaraksa

82,316

78,817

161,133

104.44

4

Jambe

23,393

22,195

45,588

105.40

5

Cikupa

149,218

139,847

289,065

106.70

6

Panongan

73,544

71,017

144,561

103.56

7

Curug

110,835

104,198

215,033

106.37

8

Kelapa Dua

117,326

119,053

236,379

98.55

9

Legok

65,010

60,453

125,463

107.54

10

Pagedangan

61,852

59,115

120,967

104.63

11

Cisauk

43,912

42,293

86,205

103.83

12

Pasar Kemis

175,422

169,648

345,070

103.40

13

Sindang Jaya

49,319

47,403

96,722

104.04

14

Balaraja

69,424

65,272

134,696

106.36

No.

Kecamatan

LAPORAN ANTARA

Laki-laki

Perempuan

Jumlah
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15

Jayanti

37,621

36,430

74,051

Rasio Jenis
Kelamin
103.27

16

Sukamulya

34,004

32,817

66,821

103.62

17

Kresek

33,588

32,619

66,207

102.97

18

Gunung Kaler

26,668

26,344

53,012

101.23

19

Kronjo

31,850

30,467

62,317

104.54

20

Mekar Baru

19,739

18,698

38,437

105.57

21

Mauk

42,386

40,907

83,293

103.62

22

Kemiri

23,078

21,251

44,329

108.60

23

Sukadiri

29,230

27,225

56,455

107.36

24

Rajeg

90,982

87,269

178,251

104.25

25

Sepatan

63,614

59,433

123,047

107.03

26

Sepatan Timur

49,729

47,195

96,924

105.37

27

Pakuhaji

59,465

56,517

115,982

105.22

28

Teluknaga

85,518

81,540

167,058

104.88

29

Kosambi

86,705

80,742

167,447

107.39

3,584,770

104.69

No.

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Jumlah/Total
1,833,470
1,751,300
Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2018

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang 104,69 yang artinya jumlah penduduk
laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. atau setiap 100
perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Kemiri yakni
sebesar 108.60 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 98.55
dan merupakan satu-satunya kecamatan yang mempunyai angka sex ratio dibawah 100
,yang artinya setiap 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki atau jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Perkembangan
jumlah penduduk dari tahun 2013-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel dan dan grafik
pertumbuhan penduduk dari tahun 2012-2017.
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Tabel 3.6 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2017

No.

Perkembangan Penduduk Pertahun (Jiwa)

Kecamatan
2013

2014

2015

2016

LPP
2017

(%)

1

Cisoka

86,754

89,291

91,753

94,116

96,516

2.67

2

Solear

82,566

85,414

88,213

90,946

93,741

3.17
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No.

Perkembangan Penduduk Pertahun (Jiwa)

Kecamatan
2013

143,389

2015

Tigaraksa

149,564

4

Jambe

42,868

43,657

44,375

5

Cikupa

252,318

261,508

270,630

6

Panongan

116,084

123,067

130,273

7

Curug

186,889

193,916

8

Kelapa Dua

203,619

9

Legok

10

Pagedangan

11

Cisauk

12

2016

2017

154,897

(%)

161,133

4.01

44,973

45,588

1.54

279,785

289,065

3.40

136,925

144,561

5.48

200,904

207,906

215,033

3.51

212,280

220,982

227,782

236,379

3.73

110,005

113,910

117,770

121,577

125,463

3.29

106,411

110,100

113,738

117,317

120,967

3.21

73,458

76,622

79,792

82,941

86,205

4.00

Pasar Kemis

282,591

298,067

313,945

328,455

345,070

4.99

13

Sindang Jaya

85,686

88,511

91,278

93,973

96,722

3.03

14

Balaraja

121,900

125,232

128,451

131,566

134,696

2.50

15

Jayanti

68,447

69,972

71,407

72,724

74,051

1.97

16

Sukamulya

62,643

63,710

64,679

65,911

66,821

1.61

17

Kresek

63,415

64,153

64,782

65,659

66,207

1.08

18

Gunung Kaler

50,255

50,980

51,618

52,443

53,012

1.34

19

Kronjo

56,913

57,350

57,681

61,489

62,317

2.27

20

Mekar Baru

36,529

36,788

36,968

38,174

38,437

1.27

21

Mauk

80,679

81,517

82,220

82,768

83,293

0.80

22

Kemiri

41,964

42,294

42,540

43,977

44,329

1.37

23

Sukadiri

55,039

55,543

55,943

56,199

56,455

0.64

24

Rajeg

152,262

158,678

165,112

171,597

178,251

3.94

25

Sepatan

105,373

109,758

114,145

118,532

123,047

3.88

26

Sepatan Timur

88,655

90,852

92,949

94,929

96,924

2.23

27

Pakuhaji

109,236

110,928

112,459

114,517

115,982

1.50

28

Teluknaga

151,199

155,317

159,300

163,176

167,058

2.49

29

Kosambi

146,763

151,972

157,123

162,241

167,447

3.30

3,157,780

3,264,776

3,370,594

3,477,495

3,584,770

3.17

Jumlah

137,259

2014

3

LPP

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, diolah.
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Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang
Tahun 2012-2017
3.584.770
3.600.000

3.477.495

3.500.000

3.370.594

3.400.000
3.264.776

3.300.000
3.157.780

3.200.000
3.100.000

3.050.929

3.000.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten pada tahun 2017 berjumlah 3.584.770 Orang.
Berdasarkan kelompok umur. proporsi kelompok umur 15-64 tahun menyumbang hampir
68,90%. usia 0-14 tahun sebanyak 28,17% dan kelompok umur diatas 65 tahun sebesar
2.9%.

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017
Kelompok Umur
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69

LAPORAN ANTARA

Laki-laki
183,461
177,124
154,968
161,991
170,600

Perempuan
176,294
168,973
149,093
156,944
160,833

Jumlah
359,755
346,097
304,061
318,935
331,433

170,757
169,053
160,834
141,779
111,203
83,167
58,535
40,224
24,200

165,613
170,598
159,736
128,731
96,495
73,056
52,361
37,477
23,284

336,370
339,651
320,570
270,510
207,698
156,223
110,896
77,701
47,484
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Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

70 – 74
13,891
15,980
75+
11,683
15,832
Jumlah
1,833,470
1,751,300
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten TangerangTahun 2018

Jumlah
29,871
27,515
3,584,770

3.2.1 Potensi Sumber Daya
Potensi sumber daya Kabupaten Tangerang sesuai arahan pemanfaatan ruang
diarahkan untuk:
A.

Kawasan Peruntukan Pertanian
1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.685,41 (tiga belas ribu enam ratus delapan
puluh lima koma empat satu) hektar meliputi:
a. Kecama*tan Kronjo;
b. Kecamatan Mekar Baru;
c. Kecamatan Sukamulya;
d. Kecamatan Gunung Kaler;
e. Kecamatan Kresek;
f. Kecamatan Mauk;
g. Kecamatan Rajeg;
h. Kecamatan Kemiri; dan
i. Kecamatan Sukadiri.
2. Kawasan Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kawasan tanaman pangan dan holtikultura termasuk lahan penangkaran benih yang

18

dikelola oleh kelompok tani, meliputi :
a. Kecamatan Sukadiri;
b.

Kecamatan Rajeg;

c. Kecamatan Kemiri;
d. Kecamatan Kresek;
e. Kecamatan Sukamulya; dan
f. Kecamatan Mekar Baru.
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Kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang ditetapkan sebagai
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.685,41
Hektar, yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan
Cadangan Pangan Berkelanjutan (LPC2B).
3. Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan terdiri dari :
a. Perusahaan peternakan
b. Peternakan rakyat
4. Kawasan agropolitan
Terletak di Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur seluas kurang lebih
100 (seratus) hektar.
5. Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
a. Kawasan perikanan tangkap
Kawasan perikanan tangkap meliputi prasarana dan sarana perikanan tangkap yang
terdiri atas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi :
 PPI Kronjo di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo; dan
 PPI Cituis di Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji;
 PPI Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga.
b. Kawasan perikanan budi daya meliputi:
 Perikanan budi daya air payau berupa tambak, meliputi:
 Kecamatan Mekar Baru terletak di Desa Jenggot;
 Kecamatan Kronjo terletak di Desa Kronjo dan Desa Muncung;
 Kecamatan Kemiriterletak di Desa Lontar dan Desa Karanganyar;
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 Kecamatan Mauk terletak di Desa Mauk Barat dan Desa Ketapang;
 Kecamatan Teluknaga terletak di Desa Tanjung Pasir.
 Perikanan budi daya air tawar berupa kolam yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten.
 Balai benih ikan Air Tawar di Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya.
 Kawasan minapolitan berada di Kecamatan Kronjo
6. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri luas kurang 15.245,21 Hektar,, meliputi :
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a. Kawasan industri
Kawasan industri, meliputi : Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Pakuhaji;
Kecamatan Sepatan; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Jayanti; Kecamatan
Pasar Kemis; Kecamatan Legok; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa;
Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Sindang Jaya;
Kecamatan Mekar ; Kecamatan Panongan; dan Kecamatan Kronjo
b. Sentra industri kecil dan menengah
Sentra industri kecil dan menengah, meliputi Kecamatan Tigaraksa;
Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Balaraja; Kecamatan
Jayanti; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Legok; Kecamatan Curug;
Kecamatan Cikupa Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan Timur;
Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Panongan;
Kecamatan Kronjo; Kecamatan Jambe; Kecamatan Sukadiri.
Kawasan industri di Kecamatan Pakuhaji merupakan industri maritim yang
berada di Desa Kohod. Kawasan industri di Kecamatan Mekar Baru merupakan
industri pengolahan hasil laut yang berada di Desa Jenggot.
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
a. Pariwisata alam
Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi kawasan pariwisata Bahari
Pantai Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; kawasan
pariwisata Bahari Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga; kawasan
pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk; kawasan
20

pariwisata Bahari Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi; kawasan pariwisata
Bahari Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo; kawasan pariwisata Bahari
Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri; kawasan pariwisata alam
Solear di Kecamatan Solear. Kawasan pariwisata situ di Situ Kelapa Dua di
Kecamatan Kelapa Dua; kawasan pariwisata Situ Cihuni di Kecamatan
Pagedangan; kawasan pariwisata Situ Pondok di Kecamatan Pasar Kemis;
kawasan pariwisata Situ Garukgak di Kecamatan Kresek; kawasan pariwisata
Situ Patrasana di Kecamatan Kresek; dan kawasan pariwisata situ cilongok di
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Kecamatan Pasar Kemis; Kawasan pariwisata tangerang mangrove center di
Kecamatan Teluknaga.
b. Pariwisata budaya
Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi rumah asli peninggalan
Raden Aria Wangsakara, situs makam Raden Aria Wangsakara, situs makam
Buyut Onang, situs makam Ki Muttaqin, situs makam Ki Yunus, dan situs
makam Ki Musa di Kecamatan Pagedangan; rumah kebaya tempo dulu, situs
makam Nyi Mas Melati, dan situs makam Pangeran Jayakarta di Kecamatan
Sukamulya; situs makam Gajah Barong, situs makam Nyi Mas Gamparan,
situs makam Buyut Siyam, situs makam Syech Mubarak, situs makam Buyut
Sandi, situs makam Buyut Mali, situs makam Nyi Saritinem, situs makam Ki
Mas Laeng, situs makam Raden Mas Kuncung, dan situs makam Wali
Ahmad di Kecamatan Tigaraksa; sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs
bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng di Kecamatan
Mauk; situs Sumur Tujuh dan situs makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan
Cikupa; situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri; situs
makam Panjang Syech Daud dan situs makam Wali Riman di Kecamatan
Pakuhaji; situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga; situs makam
Jaga Laut di Kecamatan Kronjo; situs makam Solear di Kecamatan Solear;
situs makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi; situs makam Buyut
Mijah, situs makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs makam Kepuh, dan
situs makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan; dan situs makam Mede,
situs makam Tubagus Taram, situs makam Ki Buyut Golokgog dan situs
makam Ki Buyut Demang di Desa Sampora Kecamatan Cisauk.; wihara tjoe
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soe kong bio di desa tanjung anom kecamatan mauk; situs makam kepuh
keramat buyut jago di desa kayu agung kecamatan sepatan.
c. Pariwisata buatan
Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi wisata Edukasi terletak di
Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua,
Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Cisoka; Wisata
penangkaran buaya di Kecamatan Teluknaga; Wisata Bumi Perkemahan Kitri
Bhakti di Desa Sukabakti Kecamatan Curug; wisata olahraga berada di
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seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang; Wisata Telaga Biru Cigaru di
Kecamatan Cisoka; Wisata Rekreasi World of Wonders (WOW) di Citra
Raya Kecamatan Cikupa; Wisata Teluknaga Mas di Kecamatan Teluknaga;
Wisata Mancing Muara Ujung di Kecamatan Teluknaga; Wisata Religi
berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti; Wisata Belanja dan
Kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan,
Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi,Kecamatan
Cikupa dan Kecamatan Balaraja, Wisata Akomodasi berada di Kecamatan
Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan,
Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi dan
Kecamatan Mauk; wisata danau pusat pemerintahan di desa kayu agung
kecamatan tigaraksa; wisata telaga tebing koja/Godzilla di kecamatan
cisoka;wisata taman edukasi lalu lintas di Kecamatan Balaraja.
8. Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi kawasan permukiman perkotaan
dan kawasan permukiman perdesaan meliputi:
a.

Permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 67.202,17 hektar
meliputi:
Kecamatan Pagedangan;

Kecamatan Cisauk;

Kecamatan Legok;

Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa;
Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Tigaraksa;
Kecamatan

Panongan;

Kecamatan

Solear;

Kecamatan

Kecamatan

Jambe;

Jayanti;

Kecamatan

Kecamatan

Cisoka;

Teluknaga;

Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Kosambi;
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dan Kecamatan Sindang Jaya. Kecamatan Rajeg; Kecamatan Pakuhaji;
Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Gunung Kaler;
Kecamatan Kresek;
b.

Permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 2.859,65 (dua ribu
delapan ratus lima puluh sembilan koma enam lima) hektar, meliputi :
Kecamatan Mauk; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru;
Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek;
Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.
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9. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara
Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
a. Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 Falatehan berada di Kecamatan
Cikupa;
b. Makorem 052 berada di Kecamatan Kelapa Dua;
c. Radar TNI AU berada di Kecamatan Mauk;
d. Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;
e. Pos Angkatan Laut tipe C di Kecamatan Kronjo;
f. Polsek tersebar di seluruh kecamatan; dan
g. Koramil tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
10. Kawasan Reklamasi
Kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf g diperuntukan
sebagai kawasan permukiman perkotaan, kawasan bandara soekarno-hatta II dan
kawasan industri di bagian perairan laut wilayah Utara, dengan luas kurang lebih
9.000 (sembilan ribu) hektar, berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari
garis pantai ke arah laut, meliputi :
a. Kecamatan Kosambi;
b. Kecamatan Teluknaga;
c. Kecamatan Pakuhaji;
d. Kecamatan Sukadiri;
e. Kecamatan Mauk;
f. Kecamatan Kemiri; dan
g. Kecamatan Kronjo.
11. Kawasan Pusat Rehabilitasi/ Lembaga Pemasyarakatan
Kawasan

Pusat

rehabilitasi/lembaga

pemasyarakatan
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dan

permukiman

pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf h dengan luas kurang
lebih 100 (seratus) hektar berada di Kecamatan Jambe dan Kecamatan Legok.
12. Kawasan ekonomi khusus (KEK)
a. kawasan ekonomi khusus (KEK) pendidikan tinggi berada di Kecamatan
Pagedangan dan Kecamatan Kosambi.
b. kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata berada di Kecamatan kosambi,
dan

LAPORAN ANTARA

III-23

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

c. kawasan ekonomi khusus (KEK) perdagangan dan jasa yang berada di
Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga.
1.

Kawasan Komples Sekolah Pelayaran
Kompleks sekolah pelayaran berada di Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri.

2.

Kawasan Rencana Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Rencana pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) terdiri atas:
a. Zona TPU tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
b. TPU zona swasta berada di :

3.



Kecamatan Tigaraksa; dan



Kecamatan Jambe.

Kawasan Rencana Pembangunan Stadion Olahraga
Rencana pembangunan stadion olahraga berada di :
a. Sport center di Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Cisoka;
b. Stadion mini di seluruh Kecamatan

4.

Kawasan Rencana Pengembangan Rumah Sakit
Rencana pengembangan rumah sakit meliputi:
a. Pembangunan rumah sakit Tipe B di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan
Teluknaga;
b. Optimalisasi rumah sakit tipe B di Kecamatan Balaraja;
c. peningkatan rumah sakit tipe C menjadi tipe B di Kecamatan Pakuhaji.

13. Kawasan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Pengembangan kawasan pusat pemerintahan dengan luas kurang lebih 45 (empat
puluh lima) Hektar yang berada di Kecamatan Tigaraksa;
24

14. Kawasan Pengembangan Kawasan Bandaar Udara Soekarno Hatta dan
Pengembangannya
Pengembangan kawasan bandar udara Soekarno Hatta dan pengembangannya
dengan luas kurang lebih 481,57 (empat ratus delapan puluh satu koma lima tujuh)
Hektar yang berada di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga;
15. Kawasan Bandar Udara Budiarto Curug
Kawasan bandar udara Budiarto Curug dengan luas kurang lebih 384,79 (tiga ratus
delapan puluh empat koma tujuh sembilan) Hektar yang berada di Kecamatan
Legok;
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16. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar
Kawasan pembangkit listrik tenaga uap Lontar yang berada di Kecamatan Kemeri.
17. Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) Jatiwaringin dengan luas kurang lebih
58,32 (lima puluh delapan koma tiga dua) Hektar yang berada di Kecamatan Mauk
dan Kecamatan Rajeg.
3.6.

Potensi Jaringan Jalan dan Irigasi
Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terdiri dari Jalan Nasional

sepanjang 27,93 Km sebanyak 1 ruas, Jalan Propinsi sepanjang 105,44 Km sebanyak 9
ruas, dan 992,61 Km merupakan jalan kabupaten yang terbagi menjadi 301 ruas dengan
jalan strategis sebanyak 50 ruas sepanjang 279,55 Km, dan jalan Lintas Umum sebanyak
251 ruas sepanjang 713,06 Km. Sebagian besar jalan-jalan yang ada sudah di beton,
bahkan sampai ke jalan lingkungan dengan kondisi konblok. Berdasarkan rasio panjang
jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) pada
tahun 2017, kerapatan jalan di Kabupaten Tangerang sebesar 1,18 Km/Km², sementara itu,
dilihat dari sisi ketersediaan panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui
indikator

panjang

jalan

per

1000

penduduk

(Km/1000

orang),

sebesar

0,000294491Km/1000 Orang. Sedangkan, kualitas jalan Kabupaten, dengan kondisi jalan
Mantap pada tahun 2017 sebesar 91,66 %, kondisi Jalan tidak mantap di Kabupaten
Tangerang sebesar 3,38% dalam kondisi rusak ringan,

sementara rusak berat sebesar

4,96%. Sementara kondisi jalan Kabupaten Mantap sebesar 82,55% persen kondisi baik,
9,12% dengan kondisi sedang.
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Tabel Jenis Perkerasan Jaringan Jalan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017
Panjang
Panjang

Ruas
(KM)

Beton

Aspal

Dll

(KM)

(KM)

(KM)

Panjang existing

992.61

837.95

103.56

51.10

Panjang ( % )

100%

88.50%

7.88%

3.62%

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA kab. Tangerang, 2017
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Gambar 2.43 Kondisi Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017
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Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Tangerang, 2017

Gambar Kondisi Jalan Mantap dan Tidak mantap di Kabupaten Tangerang Tahun
2013-2017
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Kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan pemerintah kabupaten kondisinya
masih memprihatinkan dimana kondisi tahun 2013 -2016 rata-rata dalam kondisi rusak
sekitar 74,25% dan sisanya rata-rata kondisi baik hampir sekitar 25,74%.
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Tabel 2.50 Danau/Waduk/Rawa di Kabupaten Tangerang
No.

Danau/Waduk/Rawa

Kecamatan

Luas Area
(Ha)
67.98

Reservoir dan resapan

Fungsi

1

Rawa Ranca Ilat

2

Rawa Waluh

Kronjo

70

Reservoir dan resapan

3

Rawa Cigarugak

Kresek

177

Reservoir dan resapan

4

Rawa Patrasana

Kresek

245

Reservoir dan resapan

5

Rawa Gabus

Kresek

9.72

Reservoir dan resapan

6

Rawa Genggong

Kresek

8.4

Reservoir dan resapan

7

Rawa Setingin

Kemiri

26.4

Reservoir dan resapan

8

Rawa Gede

Sukadiri

2.8

Reservoir dan resapan

9

Rawa sulang

8

Reservoir dan resapan

10

Rawa Koja

-

Reservoir dan resapan

11

Rawa Kepuh

Pakuhaji

45

Reservoir dan resapan

12

Rawa Gelam/Panggang

Pasar Kemis

11.7

Reservoir dan resapan

13

Rawa Panggodokan

-

Reservoir dan resapan

14

Rawa Dadap

-

Reservoir dan resapan

15

Rawa Warung Rebo

Sindang Jaya

7.9

Reservoir dan resapan

16

Situ Pondok

Sindang Jaya

22.7

Reservoir dan resapan

17

Situ Cilongok

Pasar Kemis

23

Reservoir dan resapan

18

Situ Pasir gadung

Cikupa

7.3

Reservoir dan resapan

19

Rawa Bojong

7.6

Reservoir dan resapan

20

Rawa Jambu

Rajeg

-

Reservoir dan resapan

21

Situ Kelapa Dua

Kelapa Dua

37.5

Reservoir dan resapan

22

Situ Cihuni

Pagedangan

32.34

Reservoir dan resapan

23

Situ Jengkol

Solear

4.1

Reservoir dan resapan

24

Waduk Kronjo

Kronjo

5.7

Reservoir dan resapan

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018

3.7.
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Sarana Air Bersih
Pengelolaan air bersih di Kabupaten Tangerang dikelola oleh Badan Usaha Milik

Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja, sampai dengan tahun
2017 telah terpasang sebanyak 140.280 sl, masing-masing melayani tiga wilayah
administrasi berbeda selain Kabupaten Tangerang sekitar 51.313 SL (37%) juga melayani
Kota Tangerang sebanyak 51.313 SL (37%) dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 77.452
SL (55%) .
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Tabel 2.51 Eksisting Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Kerta Raharja
Tahun 2017
No

IPA

Kapasitas
Terpasang
(I/d)

1

Cikokol

1.275

2

Serpong

3

3

Babakan

80

4

Perumnas

Kab.
Tangerang

Bojong Renged

100

6

Solear

100

7

Cisauk

50,00

8

IKK Rajeg

25,00

9

IKK Kresek

15,00

10

IKK Mauk

15,00

IKK Kronjo
TOTAL

Kota
Tangerang
Kota
Tangerang
Selatan
Kota
Tangerang
Kota
Tangerang

120

5

11

Lokasi

Kab.
Tangerang
Kab.
Tangerang
Kab.
Tangerang
Kab.
Tangerang
Kab.
Tangerang
Kab.
Tangerang

7,50

Sumber Air
Air

Daerah Pelayanan

S. Cisadane

Wil. Pel. I, II, III

S. Cisadane

Jakarta Barat, Serpong

S. Cisadane

Wil. Pel. I

S. Cisadane

Perumahan Lippo
Karawaci

S. Cisadane

Kec. Teluknaga,
Kosambi, Pakuhaji

S. Cidurian

Kec. Solear, Tigaraksa,
Balaraja, Cisoka

S. Cisadane

Kec. Cisauk

Irigasi Rajeg

Kec. Rajeg,

S. Cidurian

Kec. Kresek

Irigasi Mauk

Kec. Mauk

S. Cipasilihan

Kec. Kronojo

4787,50

Sumber : PDAM Tirta Kerta Raharja, 2018

Penduduk yang terlayani air bersih di Kabupaten Tangerang sekitar 401.898 jiwa,
dengan banyaknya sambungan langsung sekitar 67.532 SL. Untuk lebih jelasnya lihat tabel
dibawah.
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Tabel Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Kerta Raharja Tahun 2017
REALISASI S/D 30 NOVEMBER 2017
AREA PELAYANAN
Jumlah Penduduk
WIL/CAB/IKK

KECAMATAN

Administratif

Wilayah
Pelayanan

Jumlah

Jumlah
Penduduk

SL

Terlayani

Persentase Pelayanan
Administratif

Teknis

WILAYAH
PELAYANAN

1

PASAR KEMIS

338,309

338,309

9,466

56,796

-

16.79

2

RAJEG

176,745

176,745

729

4,374

-

2.47

3

SEPATAN

122,088

122,088

8

48

-

0.04

2
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REALISASI S/D 30 NOVEMBER 2017

AREA PELAYANAN

Jumlah Penduduk
WIL/CAB/IKK

KECAMATAN

4

SINDANG
JAYA

Administratif

Wilayah
Pelayanan

Jumlah
SL

Jumlah
Penduduk
Terlayani

Persentase Pelayanan
Administratif

Teknis

96,792

96,792

3

18

-

0.02

WILAYAH
PELAYANAN

5

CURUG

214,143

214,143

305

183

-

0.85

6

KELAPA DUA

234,615

234,615

9,143

54,858

-

23.38

7

CISAUK

85,429

85,429

3,421

20,526

-

24.03

8

KOSAMBI

167,108

167,108

5,347

32,082

-

19.2

9

PAKUHAJI

117,953

117,953

258

1,548

-

1.31

10

TELUKNAGA

168,071

168,071

3,021

18,126

-

10.78

54,016

54,016

30

180

-

0.33

3

CABANG
SERPONG
CABANG
TELUKNAGA

IKK KRESEK

IKK KRONJO

11

GUNUNG
KALER

12

KRESEK

67,629

67,629

1,372

8,232

-

12.17

13

KRONJO

63,334

63,334

663

3,978

-

6.28

1

PASAR KEMIS

338,309

338,309

9,466

56,796

-

16.79

2

RAJEG

176,745

176,745

729

4,374

-

2.47

3

SEPATAN

122,088

122,088

8

48

-

0.04

96,792

96,792

3

18

-

0.02

WILAYAH
PELAYANAN
2

4

SINDANG
JAYA

WILAYAH
PELAYANAN

5

CURUG

214,143

214,143

305

183

-

0.85

6

KELAPA DUA

234,615

234,615

9,143

54,858

-

23.38

7

CISAUK

85,429

85,429

3,421

20,526

-

24.03

8

KOSAMBI

167,108

167,108

5,347

32,082

-

19.2

9

PAKUHAJI

117,953

117,953

258

1,548

-

1.31

10

TELUKNAGA

168,071

168,071

3,021

18,126

-

10.78

54,016

54,016

30

180

-

0.33

3

CABANG
SERPONG
CABANG
TELUKNAGA

IKK KRESEK

IKK KRONJO

11

GUNUNG
KALER

12

KRESEK

67,629

67,629

1,372

8,232

-

12.17

13

KRONJO

63,334

63,334

663

3,978

-

6.28
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REALISASI S/D 30 NOVEMBER 2017

AREA PELAYANAN

Jumlah Penduduk
WIL/CAB/IKK

KECAMATAN

Total

Administratif
3,812,464

Wilayah
Pelayanan
3,812,464

Jumlah
SL
67,532

Jumlah
Penduduk
Terlayani

Persentase Pelayanan
Administratif

Teknis

401,898

Sumber : PDAM Tirta Kerta Raharja, 2018

3.7.1 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
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mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah
wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus. Di Kabupaten Tangerang, Jumlah bangunan ber IMB pada Tahun 2015 sebanyak
13. 069 unit, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.62.
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Tabel Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2016
NO
1
2

Uraian
Jumlah Bangunan ber-IMB
Jumlah Bangunan

3

2015
13 .069 unit.
460.536 Unit.

2016
850
20.636

2.9%

4,12%

Rasio Bangunan ber-IMB (1:2)
Sumber : DPMPTSP, 2016

3.8.

PENANAMAN MODAL
Jumlah investor Penanaman Modal Asing/PMA dan Investor dalam negeri yang

berinvestasi di Kabupaten Tangerang sebanyak 313 investor, dengan 181 investor dalam
negeri, dan 132 investor asing.
Tabel Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2017
No.

Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

1

PMDN

33

37

53

115

181

2

PMA

52

55

62

110

132

Jumlah

85

92

115

225

313

Sumber : DPMPTSP Kab. Tangerang, 2017
31

Nilai investasi PMA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 senilai Rp.
421.420,7 (ribu US$), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2016 mencapai
6,153,530.8 (juta Rp.) Untuk PMDN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang
hanya Rp. 2,064,418. Sedangkan PMA mengalami penurunan dari tahun 2015 yang sekitar
508.607 (Ribu US$).
Tabel Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2016
URAIAN

2012

2013

2014

2015

2016

PMA
Nilai Investasi (ribu US$)

LAPORAN ANTARA
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508,607.0
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Perluasan (Ribu US$)

10,000.0

1,232,507.5

7.0

247

26.0

178

14,259

20,392

4,358

19,610

Jumlah Proyek
Perluasan Proyek
Tenaga Kerja (Orang)
Perluasan (Orang)

403

822

815

220

24,476

18,870

4,845,967.0

2,064,418.0

6,153,530.8

46.0

143

212

220.0

16,551

23

PMDN
Nilai Investasi (juta Rp)

592,159.7

572,5840

Perluasan (Juta Rp.)

661,250.0

4,591,972.9

10

39

7

73

Tenaga Kerja (Orang)

1,595

19,982

Perluasan (Orang)

1,870

15,158

Jumlah Proyek
Perluasan Proyek

Sumber : Indikator Ekonomi Banten, tahun 2012-2017, BPS Provinsi Banten, diolah.

Jumlah proyek PMA di Kabupaten Tangerang tahun 2016 mencapai 815 proyek
dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 18.870 orang, dengan investasi PMDN sebanyak
212 proyek, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23 orang. Rasio pennyerapan tenaga
kerja terhadap jumlah proyek pada tahun 2016 sekitar 23,15 untuk PMA, sedangkan untuk
PMDN sekitar 0,11.

Tabel Rasio Daya Serap Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun
2012-2016
PMA

2012

2013

Rasio daya serap tenaga
kerja

2,037.00
2012
159.50

PMDN
Rasio daya serap tenaga
kerja

2014

2015

2016

82.56

0.55

29.78

23.15

2013

2014

2015

2016

512.36

4.78

115.74

0.11
32

Sumber : Indikator Ekonomi Banten, tahun 2012-2017, BPS Provinsi Banten, diolah.

Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten
Tangerang selama kurun waktu lima tahun antara 2013-2017 cenderung fluktuatif kenaikan
investasi PMDN terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016, terjadi penurunan investasi di
tahun 2013-2014, dan tahun 2016-2017.
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Tabel 2.104 Perkembangan Investasi PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun
2013-2017
No.
Tahun
Investasi PMDN (RP. Juta)
1
2013
2.405.714,2
1.551.782,7
2
2014
3.401.518,4
3
2015
3.986.356,3
4
2016
6.413.641,5
5
2017
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang, 2017

Kenaikan/Penurunan
-36,28%
119,61%
159,97%
-26,71%

Penanaman Modal menjadi aktivitas investasi yang sangat penting bagi
pertumbungan ekonomi suatu wilayah. Aktivitas penanaman modal ini menjadi penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (mulitiplier effect) yang
ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan
ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor
memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya
lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar
daerah maupun lintas sektor.
Jika dilihat dari daya saing daerah, Kabupaten Tangerang memiliki daya tarik
tersendiri bagi penanam modal baik luar maupun dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan
dengan jumlah pertumbuhan investor yang penanamkan modal di Kabupaten Tangerang ini
dari tahun ke tahun terus meningkat. Penanaman modal di Kabupaten Tangerang dalam
kurun waktu 2013 hingga 2017 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah
unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap
tahunya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Tangerang cenderung
33

kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun
2017 meliputi investasi PMA 411 unit dengan nilai investasi US$ 2.975.900,2, investasi
PMDN 399 unit dengan nilai investasi Rp 17.759.022,1 juta lebih jelasnya terlihat pada
tabel berikut :

Tabel 2.105 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2013-2017 Kabupaten
Tangerang
URAIAN

SATUAN

LAPORAN ANTARA
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Realisasi
Investasi
PMDN
dan
PMA

Juta Rupiah
(PMDN)
Ribu Dollar
(PMA)

Jumlah
Investor

Perusahaan
PMDN

2.405.714,2

1.551.782,7

3.401.518,4

3.986.356,3

6.413.641,5

1.261.165,6

269.259,3

472.486,6

560.327,5

412.661,5

33

37

Perusahaan
52
55
PMA
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2017

53

115

181

62

110

132

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu

Pintu

Kabupaten

Tangerang

Nomor

:

800/59.2-DPMPTSP/2017

Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pada Lingkup Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang pada Lingkup
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
A. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A meliputi perizinan :
1. Izin Prinsip
2. Izin Lokasi
3. Izin Pemanfaatan Penatagunaan Tanah (IPPT)
4. Izin Trayek Dalam Wilayah Daerah
5. Izin Jalan Masuk
6. Izin Usaha Angkutan
7. Izin Penyelenggaraan Parkir
8. Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah
9. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
10. Izin Usaha Peternakan
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B. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B meliputi Pelayanan
perizinan :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
3. Izin Pemasangan Tiang Pancang
4. Izin Usaha JasaKontruksi (IUJK)
5. Izin Reklame
6. Izin Usaha Toko Modern
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7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
9. Perpanjangan IMTA
10. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Skala Daerah
11. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Dalam Satu Daerah Kabupaten
12. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
I3. Izin Usaha Perikanan (Pembudidayaan Ikan dan Penangkapan Ikan)
14. Surat Izin Penangkap Ikan 5-10 GT
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
Sedangkan pelayanan non perizinan :
1. Rekomendasi Surat Tanda daftar Kapal 0-5 GT
2. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
3. Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
4. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5. Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi
C. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C meliputi pelayanan
perizinan :
1. Izin Pembuangan Limbah Cair
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Izin Gangguan
4. Izin Sarana Kesehatan (RumahSakit, Klinik, Apotik, Optik, Pengobatan
Tradisional, Laboratorium, Toko Obat, Pedagang Obat Eceran, Radiologi)
5. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
6. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam
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Daerah Kabupaten
7. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas
Simpan Pinjam Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten;
8. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan sampah, pengangkutan Sampah dan
Pemprosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan Oleh Swasta, sedangkan
Pelayanan Non Perizinan :
1. Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional;
2. Rekomendasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
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3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restaurant/Jasa Boga
4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
5. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan
6. Rekomendasi Pengusaha Besar Farmasi
7. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
8. Rekomendasi Pest Control
D. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
meliputi perizinan :
1.

Izin Prinsip Penanaman Modal

2.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

3.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

4.

Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Perusahaan

5.

Izin Usaha Tetap

6.

Izin Usaha Industri

7.

Izin Perluasan Industri

8.

Izin Usaha Industri Kecil

9.

Izin Usaha Kawasan Industri

E. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, meliputi
perizinan Izin Usaha Perdagangan, sedangkan non perizinan meliputi Tanda Daftar
Perusahaan.
Tabel

Rekapitulasi Penerbitan Izin Januari s.d Desember 2017

No

Izin Masuk

Izin Terbit

1

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Jenis Izin

333

282

51

2

Perpanjangan IMTA

582

470

112

3

Izin Reklame

482

268

214

4

Izin Usaha Toko Modern

49

27

22

5

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

90

89

1

6

Sertifikat Laik Fungsi

17

11

6

7

Izin Usaha Jasa konstruksi

148

124

24

8

Tanda Daftar Gudang

21

13

8

9

Izin Lembaga Pelatihan Kerja

3

2

1

10

Izin Usaha Perdagangan

1.367

1.298

69

11

Tanda Daftar Perusahaan

1.660

1.571

89

12
13
14

Izin Prinsip Penanaman Modal
Izin Usaha Industri
Izin Apotek

382
90
38

362
46
36

20
44
2
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15

Izin Lingkungan

143

139

4

16

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

35

31

4

17

Izin Klinik dan Kecantikan

36

31

5

18

Izin Laboratorium

1

1

-

19

Sertifikat Laik Higiene

16

14

2

21

17

4

20

3.9.

Izin Mendirikan Klinik dan Kecantikan
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2017

POTENSI PERTANIAN
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka

kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh
karena itu, selain upaya untuk mencapai peningkatan produksi berkelanjutan dan
peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan
kebutuhan pangan yang semakin tinggi.
Potensi usaha di Bidang Pertanian di Kabupaten Tangerang sangat ditentukan oleh
penggunaan lahan sawah dan lahan kering, dimana jumlah lahan pertanian terus menyusut
seiring dengan kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pertumbuhan industri. Rinciannya
sebagaimana pada grafik.
Terlihat dari grafik, luas lahan sawah terus menyusut dari tahun ke tahun.
Mayoritas lahan yang telah berkurang beralih fungsi menjadi pergudangan dan
perumahan. Lahan produktif dijual warga kepada pengembang. Penjualan lahan
produktif oleh warga ke pengembang tidak dapat dibendung karena sudah
merupakan hak warga. Pemerintah hanya dapat menyarankan kepada pemilik tanah
supaya tidak menjual bila memang tidak untuk memenuhi kebutuhan yang
mendesak.
37
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Gambar 2.60 Luas Lahan Sawah (Ha)
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Disamping itu pemerintah juga sudah memberi sosialisasi bagi petani untuk
meningkatkan hasil panen dan bantuan berbagai alat. Termasuk memberikan benih dan
pelatihan. Di mana sebagian besar alat juga didapat dari Kementerian Pertanian.
Sementara itu penggunaan lahan menurut status penggunaan lahan di Kabupaten
Tangerang selama tahun 2014-2017 sebagaimana pada grafik berikut :

Status Penggunaan Lahan (Ha)
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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2014

2015

2016

2017

Gambar 2.61 Status Penggunaan Lahan (Ha)

Seperti terlihat di grafik, rata-rata penggunaan lahan juga berkurang disebabkan
oleh lahannya sendiri yang berkurang akibat alih fungsi lahan yang tidak terbendung
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ditambah generasi muda yang ambil bagian dalam bidang pertanian juga semakin sedikit
sehingga lahan yang ada juga banyak yang dibiarkan menganggur tidak diusahakan, atau
hanya sekedar dijadikan kebun tanaman keras yang tumbuh apa adanya. Berkurangnya
lahan pertanian akibat alih fungsi dan jumlah petani yang menggarap lahan mereka sangat
terlihat pada lahan ladang/huma yang turun sangat tajam.

Tabel Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah (Ha)
di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2017
No.

Penggunaan Lahan

Tahun
2012

2013

2014

2015

2016

2017

22,075

27,873

27,657

37,935

37,917

38,731

39,177

39,177

37,127

37,073

36,193
10,176

I

LAHAN BUKAN
PERTANIAN

1

Bangunan, Pekarangan, dan
halaman sekitar

II

LAHAN PERTANIAN

2

Lahan Sawah

3

Lahan Bukan Sawah

4

Tegal, kebon

13,725

13,725

13,275

10,319

10,319

5

Ladang, Huma
Penggembalaan,padang
rumput
Rawa (tidak ditanam)
Tanah Sementara tidak
diusahakan

3,217

3,217

3,878

18

18

-

15

15

126

136

136

136

249

249

249

-

-

-

870

870

1,210

1,066

122

1,237

120

120

324

1,547

1,654

1,654

-

-

-

-

6
7
8
9

Tanaman kayu-kayuan dan
hutan rakyat

10

Hutan Negara

11

Perkebunan

12

Tambak

13

Kolam

131

131

163

14

Lainnya

13,840

8,042

8,042

56,731

95,908

95,876

TOTAL

-

-

54

154

154

154

2,489

2,489

1,721

7,740

1,078

7,680

96,042

88,471

95,961
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2018

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka
kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh
karena itu, selain upaya untuk mencapai peningkatan produksi berkelanjutan dan
peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan
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kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Produksi hasil pertanian untuk tahun 2014-2017
terlihat pada grafik dibawah ini:

500.000
450.000

448.220

434.421

417.082

400.000
350.000

324.167

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

7.324
2.858 5.306

10.235
6.176 5.024

16.432
814

4.180

10.616
2.725

4.987

0
2014

2015

Padi

Palawija

2016

Sayuran

2017

Buah-buahan

Gambar Produksi Hasil Pertanian (ton) Tahun 2014-2017

Produksi padi mengambil porsi 95,44 persen dari total keseluruhan produksi hasil
pertanian, dimana komoditi yang berkontribusi langsung yakni dari padi sawah dan padi
lahan kering (gogo). Penurunan produksi pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya tidak
hanya terjadi pada padi, namun juga pada palawija serta sayuran, yang masing-masing
terjadi penurunan 53,72 % dan 28,44 %. Komoditi palawija yang berkontribusi yaitu
jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan komoditi sayuran yang

40

berkontribusi yakni bawang merah, petsai, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, terung,
ketimun, kangkung, serta bayam.
Satu-satunya peningkatan produksi yang terjadi pada tahun 2015 ada pada komoditi
buah-buahan sebesar 5,61 %, dan komoditi yang berkontribusi yaitu alpukat, belimbing,
jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, nenas, pepaya, pisang, rambutan,
sawo, sirsak, sukun, melinjo, petai, serta jengkol. Kondisi penurunan total produksi hasil
pertanian pada tahun 2015 secara signfikan terjadi akibat fenomena alam El Nino dimana
terjadi kenaikan suhu permukaan laut melebihi rata-rata dan terjadi di sebagian besar
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wilayah Indonesia. Berdasarkan apa yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika bahwa musim kemarau di Tahun 2015 lebih panjang dibandingkan dengan
yang terjadi di Tahun 2014 dan menyebabkan awal musim hujan 2015/2016 akan
mengalami kemunduran. Patut diketahui bahwa periode penanaman padi dan palawija
yang biasa dilaksanakan oleh para petani yakni pada Musim Kemarau (Bulan April –
September) dan Musim Penghujan (Oktober – Maret). Dampak perubahan iklim ini juga
menyebabkan banyak pula lahan pertanian yang puso akibat kekeringan yang panjang.
Meski program dan kegiatan yang mendukung produksi pertanian ini terus digalakkan,
terutama penggunaan alat dan mesin pertanian, baik traktor maupun pompa air, namun
dikarenakan banyak sumber air irigasi yang mengering, maka tidak bisa dilakukan
pompanisasi ke areal sawah yang membutuhkan. Periode musim tanam yang harusnya
dilaksanakan pada

bulan Oktober

harus mundur beberapa

bulan dikarenakan

ketidaktersediaan air di lahan sawah petani. Faktor kekeringan sebagai dampak fenomena
alam El Nino juga dirasakan oleh petani palawija dan yang mengusahakan komoditi
hortikultura seperti sayur-sayuran, dikarenakan lahan yang digunakan merupakan lahan
darat/kering dan lebih sulit dalam mengairi, apalagi sebagian besar mengandalkan hujan
sebagai sumber air tanaman mereka. Dengan demikian kedepannya program dan kegiatan
seyogyanya tidak saja mendukung dalam meningkatkan produksi hasil pertanian, namun
pula harus dilakukan persiapan kegiatan dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang
kian dirasakan oleh para petani dalam mengusahakan budidaya tanaman pangan dan
hortikultura.
Pada tahun 2016 terjadi Kenaikan produksi padi dan sayuran yang mencapai 124,35
persen, sedangkan produksi komoditi palawija turun cukup signifikan sebesar 71,52 persen
dikarenakan lahan yang digunakan lebih banyak lahan bekas sawah, sehingga apabila

41

hujan atau ketersediaan air cukup maka yang didahulukan adalah budidaya padi sawah.
Komoditi palawija yang berkontribusi yaitu jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar,
sedangkan komoditi sayuran yang berkontribusi yakni bawang merah, petsai, kacang
panjang, cabe besar, cabe rawit, terung, ketimun, kangkung, serta bayam. Penurunan
produksi terjadi pula pada buah-buahan sebesar 21,22 %, dan komoditi yang berkontribusi
yaitu alpukat, belimbing, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, nenas,
pepaya, pisang, rambutan, sawo, sirsak, sukun, melinjo, petai, serta jengkol.
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Kenaikan produksi padi pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan oleh
ketersediaan air yang cukup meski sempat terjadi gejolak iklim dimana adanya curah hujan
yang tiba-tiba tinggi yang menyebabkan beberapa area persawahan tergenang dan ada pula
kekeringan di akhir tahun, namun sudah masuk masa panen. Ada pula peningkatan
produktivitas perhektarnya sehingga apabila dikali dengan luasan panen yang ada maka
jumlah produksi padi pun meningkat. Pendampingan kegiatan-kegiatan yang mendukung
intensifikasi padi yakni penggunaan benih unggul, pemupukan yang berimbang, penerapan
sarana dan prasarana teknologi, pengelolaan lahan dan air serta pengolahan hasil panen
yang semakin meminimalkan kehilangan hasil panen padi turut serta dalam kenaikan
produksi padi. Kenaikan produksi tidak hanya terjadi pada padi, namun juga pada palawija
mencapai 234,77 persen. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan adanya penambahan
penanaman palawija yakni jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar di lahan kering
pada musim kemarau. Produksi komoditi sayuran turun cukup signifikan sebesar 35,39
persen dikarenakan adanya cuaca yang berubah-ubah, seringnya hujan, adanya hujan besar
yang tiba-tiba, dan ada pula panas terik yang agak panjang di beberapa tempat terutama di
sentra-sentra sayuran. Komoditi sayuran yang berkontribusi yakni bawang merah, petsai,
kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, terung, ketimun, kangkung, serta bayam. Kenaikan
produksi terjadi pula pada buah-buahan sebesar 19,31 % dikarenakan dengan adanya
musim kemarau yang cukup, buah-buahan berproduksi cukup baik dan banyak.
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2016 sekitar
6,88%, mengalami kenaikan dari tahun 2015 sekitar 6,64%, pada tahun 2013-2014
mengalami penurunan dari 6,66% menjadi 6,55%. Sektor pertambangan dan penggalian
berkontribusi sebesar 0,05% pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan
sector Industri mempunyai kontribusi sebesar 37,25% pada tahun 2016, sedangkan pada
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tahun 2015 sebesar 37,95%, kontribusi sector industri cenderung fluktuatif. Sedangkan
sector Perdagangan mengalami hal yang sama dengan sector industry yang cenderung
fluktuatif dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 10,76%.

Tabel Peranan PDRB Per Sektor terhadap PDRB (persen),
Tahun 2012 - 2016
Lapangan Usaha
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2013
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2015*

2016**
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1
2
3
4

Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor

6,40

6,66

6,55

6,64

6,88

0,05
42,54

0,05
42,51

0,05
39,30

0,05
37,95

0,05
37,25

11,61

11,16

10,94

10,82

10,76

Sumber : BPS Kabupaten TangerangTahun 2017

Produktivitas sector pertanian yang terdiri dari padi dan non padi pada tahun 2016
mencapai 387.768 ton, sedangkan pada tahun 2015 produksi sektor pertanian mencapai
294.676,31 ton. Produksi sector pertanian rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2015
mengalami penurunan produksi, tetapi mengalami kenaikan kembali pada rentang tahun
2015 sampai dengan tahun 2016.

Tabel Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2016
No.
Tahun
Produksi (Ton Gkg)
1
2013
371.503,00
2
2014
387.393,00
3
2015
294.676,31
4
2016
387.768,00
Sumber : BPS Kabupaten TangerangTahun 2017

Produksi hasil peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein
hewani, terutama daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat sebagai sumber
energi dalam beraktifitas, pertumbuhan sel dan jaringan serta cadangan energi tubuh.
Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain.
43

Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan
(misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba) dan ruminansia
besar (misalnya sapi dan kerbau). Disamping itu, juga termasuk produk turunannya seperti
susu dan telur. Berikut data produksi hasil peternakan yang berupa daging dan telur.
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Gambar Produksi Hasil Peternakan Tahun 2014-2017 (ton)

Kenaikan produksi telur pada tahun 2015 meskipun tidak terlalu tinggi dikarenakan
para pelaku usaha giat mengusahakan bisnisnya dan didukung dengan musim kemarau
yang panjang, menjadikan produksi telur lebih stabil apabila dibandingkan produksi telur
di musim hujan. Kenaikan produksi daging yang sangat tipis dibandingkan tahun lalu
dikarenakan selama ini ketersediaan daging di Kabupaten Tangerang lebih banyak dan
sebagian besar berasal dari bakalan sapi impor yang digemukkan, sedangkan populasi
ternak ruminansia yang dimiliki peternak tidak kontinu dalam menyediakan daging.
Sehingga apabila menilik pada Tahun 2015, permintaan daging yang sangat tinggi untuk
wilayah Jabodetabek, namun terjadi kebijakan penghentian impor daging atau impor sapi
bakalan, yang menyebabkan persediaan daging tidak meningkat secara signifikan.
Kenaikan produksi telur pada tahun 2016 dan 2017 tidak terlalu tinggi dikarenakan
para pelaku usaha giat mengusahakan bisnisnya dengan memperbaiki manajemen usaha,
menjadikan produksi telur lebih stabil apabila dibandingkan produksi telur di musim hujan,
44

dan juga dikarenakan adanya serangan penyakit pada ayam petelur yang meski tidak
menyebabkkan kematian namun cukup membuat produksi telur menjadi terganggu.
Kenaikan produksi daging yang cukup baik dibandingkan tahun lalu dikarenakan selama
ini ketersediaan daging di Kabupaten Tangerang lebih banyak dan sebagian besar berasal
dari bakalan sapi impor yang digemukkan, sedangkan populasi ternak ruminansia yang
dimiliki peternak tidak kontinu dalam menyediakan daging. Fluktuasi dalam produksi
peternakan biasanya hanya bersifat sementara, namun apabila terjadi musim yang berubahubah drastis dan adanya serangan hama penyakit yang mewabah bisa mengancam
keberlangsungan produksi sehingga produksi akan turun. Manajemen dan sistem budidaya

LAPORAN ANTARA

III-44

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

ternak yang baik, dan adanya konsumsi daging dan telur yang terus meningkat
diperkirakan akan menuntut produksi daging dan telur mengalami kenaikan pula di tahuntahun mendatang.

3.10. POTENSI PERDAGANGAN , PERINDUSTRIAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan pasar di Kabupaten Tangerang di kelola oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Pemerintah Desa, dan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja.

Tabel Pengelola Pasar di Kabupaten Tangerang
No.

Pasar

1

PASAR CEPLAK

2

PASAR JAMBE

3

PASAR CISAUK

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pasar Kelapa Dua
Pasar Bojong Nangka
Pasar Curug
Pasar Korelet
Pasar Ps. Kemis
Pasar Tigaraksa/Gudang
Pasar Cisoka
Pasar Balaraja
Pasar Kronjo
Pasar Kemiri
Pasar Mauk
Pasar Sepatan
Pasar Cituis
Pasar Kp. Melayu
Pasar Kutabumi
Pasar Segitiga Balaraja
Pasar Karawaci
Pasar Bayam
Pasar Sipansa
Pasar Paramount
City Market
Pasar Mutiara
Pasar Cikupa
Pasar Legok
Pasar Jayanti
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Pengelola
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
PD. Pasar Niaga KR
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Desa
Desa
Desa

45

III-45

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

No.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Pasar
Pasar Gembong
Pasar Daru
Pasar Panongan
Pasar Adiyasa
Pasar Ciung
Pasar Jati
Pasar Daon
Pasar Kresek
Pasar Kosambi
Pasar Ranca Buaya
Pasar Tapos
Pasar Cayur
Pasar Bedeng
Pasar Pakuhaji
Pasar Dadap
Pasar Kukun
Pasar Cisauk

Pengelola
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2016

Perindustrian dan perdagangan merupakan sektor sektor riil yang sangat besar
perannya terhadap perekonomian Kabupaten Tangerang . Pada sisi industri, Kabupaten
Tangerang memiliki semua basis baik industri besar, menengah maupun kecil. Sektor
perindustrian merupakan sector penyumbang PDRB

terbesar pertama di Kabupaten

Tangerang. Kontribusi sector perindustrian sendiri dalam periode tahun 2013 hingga 2017
selalu bernilai di atas 35%. Nilai tambah dari sector industry pengolahan jumlahnya terus
meningkat dari Rp. 34,24 Triliun menjadi Rp, 43,98 Triliun pada tahun 2017. Walaupun
demikian persentase kenaikan nilai tambah dari sektor perindustrian terus mengalami
penurunan dalam jangka waktu 2013 – 2017, persentase kenaikan nilai tambah turun dari
46

42,51% menjadi 36,87%. . Gambar 2.11 berikut menyajikan informasi perkembangan
sektor industri Kabupaten Tangerang.
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Gambar Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Tangerang
Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam angka

Dalam sebuah perekonomian yang sehat, kontribusi sektor pertanian akan terus
mengalami kemunduran digantikan oleh sektor industri, dengan demikian maka sektor
rindustri haruslah sektor yang terus tumbuh dan membesar pangsanya pada perekonomian.
Tabel 2.3 berikut menyajikan detail kinerja sektor industri.

Tabel Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Golongan
Pokok Industri di Kabupaten Tangerang Tahun 2017
No

Sektoral

1
2
3
4
5

Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Tekstil
Industri Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus,
Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
47ndustry Kertasdan Barang dari Kertas
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media
Rekaman
47ndustry Produk dari Batu Bara dan
Penggilingan Minyak Bumi
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan
Kimia
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat
Tradisional
Industri Barang Karet, Barang dari Karet
dan Plastik
Industri Barang Galian Bukan Logam
Logam Dasar
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Jumlah
Perusahaan
74
5
57
34
52

Jumlah Tenaga
Kerja
10.021
4.126
11.101
15.132
39.172

33

7.151

34

4.672

10

659

4

481

66

8.613

7

862

109

21.556

44
15
66

15.646
3.430
9.759
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No

16
17
18
16
17
18
19

Sektoral
Peralatanya
Industri Komputer, Barang Elektronik, dan
Optik
Industri Peralatan Listrik
Industri Mesin dan perlengkapannya ytdl
Industri Kendaraan bermotor, Trailer, dan semi
trailer
Industri Alat Angkutan Lainnya
Industri Furniture
Industri Pengolahan Lainnya
Jumlah

Jumlah
Perusahaan

Jumlah Tenaga
Kerja

8

1.103

20
25

7.779
4.696

16

3.084

21
36
21
757

4.706
4.784
3.775
182.308

Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018

Dari sisi pemodal, berdasarkan hasil Survei Perusahaan Industri besar dan Sedang
Tahun 2014, terdapat 800 perusahaan industry besar dan sedang di Kabupaten Tangerang
pada tahun 2014. Jumlah sebenarnya adalah 740 perusahaan. Jumlah ini berbeda karena
suatu perusahaan bisa memiliki modal dua atau lebih sumber modal.
Lebih dari 80 persen merupakan perusahaan dengan modal yang berasal dari swasta
nasional. Hanya 2 perusahaan dengan modal berasal daerah pemerintah daerah dan sisanya
dimodali oleh perusahaan asing.
Perusahaan terbanyak adalah perusahaan pada sektor barang galian bukan logam
(kode 22) yaitu 104 perusahaan dan paling sedikit adalah perusahaan pada sektor daur
ulang (kode 33) yaitu 1 perusahaan.
Perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Tangerang sebagian besar yaitu
326 perusahaan (44,05 persen) berada di Kecamatan Cikupa. Kemudian di Kecamatan
Curug sebesar 119 perusahaan (16,08 persen) dan Kecamatan Pasar Kemis 67 perusahaan
(9,05 persen). Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar ketiga
48

setelah sektor Industri dan konstruksi di Kabupaten Tangerang, Kontribusi sektor
perdagangan sendiri dalam kurun waktu 2014 – 2017 terhadap PDRB Kabupaten
Tangerang selalu bernilai di atas 10%. Nilai tambah dari sektor perdagangan jumlahnya
terus meningkat dari Rp. 8,98 Triliun menjadi 13,02 Triliun pada tahun 2017. Walaupun
demikian persentase proporsi nilai tambah dari sektor perdagangan mengalami
peningkatan yang kurang begitu besar sejak tahun 2014 sampai dengan 2017.
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Tabel Kinerja Sektor Perdagangan, Tahun 2011-2017 Kabupaten Tangerang
No

Indikator

A

2013

2014

2015

2016

2017

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Juta Rp)

1

Atas harga berlaku

8.989.484,26

10.003.287,53

10.966.623,39

11.707.838,73

2

Atas Harga Konstan

8.110.604,99

8.629.025,19

9.121.795,75

9.439.636,98

9.949.894,84

10,728,114.31

12,345,538.37

12,974,748.15

13,733,408.93

14,492,069.71

B

Nilai Ekspor Bersih
(milyar)

13.027.256,20

Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam Angka, beberapa penerbitan, diolah

Tren produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) Kabupaten Tangerang selama
periode 2013 -2017 terus mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2017. Pada
tahun 2013 tercatat 43.773,05 ton meningkat menjadi 49.654,74 ton. Selain itu julah
konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tangerang perkapita sudah menunjukkan capaian
yang baik pada tahun 2013-2017 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap
tahunnya.
Untuk indicator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan
cakupannya, pada tahun 2013 terdapat 20,93% nelayan yang dibina, kemudian cakupan
mengalami penurunan tahun 2014 sampai dengan 0 % artinya tidak ada nelayan yang
dibina, namun kemudian pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan.

Tabel Indikator Kinerja urusan Perikanan Tahun 2013-2017
No
A
1
2

B
C

Indikator
Produksi Perikanan
Produksi Perikanan
Tangkap (ton)
Produksi Perikanan
Budidaya (ton)
Jumlah Produksi Ikan
(ton)
Konsumsi Ikan (%)
Cakupan Bina
Kelompok (%)

2013

2014

2015

2016

2017

22.866,85

20.186,78

21.703,91

22.543,50

22.606,10

20.906,20

21.243,50

20.666,42

22.841,54

26.918,64

43.773,05

41.430,28

42.370,33

45.385,04

49.654,74

125.44

152.35

100.81

101.26

100.8

20.93

0

53.66

30.95

34.47
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Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2018

Pembinaan kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017
dilakukan dengan pemberian bantuan kepada 14 kelompok nelayan dengan jumlah nelayan
41 atau sekitar 34,47%.
Tabel Cakupan Bina Kelompok
No.
Uraian
1 Jumlah Kelompok Nelayan yang
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9

2014
0

2015
22

2016
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2017
14
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mendapatkan bantuan pemda
Tahun n
Jumlah Nelayan
43
0
41
Persentase
20,93
0
53,66
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tangerang, 2017

2

42
30,95

41
34,47

Produksi ikan hasil kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2017 sebanyak
10.200 ton dengan jumlah produksi ikan 47.506,74 ton sehingga persentase produksi ikan
mencapai 21,47%.

Tabel Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
No.

Uraian
Jumlah produksi ikan
(ton) kontribusi hasil
kelompok nelayan
Jumlah produksi ikan
di daerah
Persentase

1
2

2013

2014

2015

2016

2017

10.000

13.000

13.000

10.000

10.200

41.760,05

41.430,28

40.355,33

43.369,04

47.506,74

23,95

31,38

32,21

23,06

21,47

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tangerang, 2017

Tangkapan ikan pada tahun 2017 sebanyak 20.506,74 ton dengan tangkapan yang
berada dalam batasan biologis yang aman mencapai 26.250 ton sehingga proporsi
tangkapan ikan mencapai 97,65%.

Tabel Proporsi Tangkapan Ikan Maksimum Lestari
No.
1

2

Uraian
Jumlah
tangkapan
ikan
80% dari
tangkapan
maksimum
lestari
Persentase

2013

2014

2015

2016

2017

20.780,50

20.070,26

19.596,70

20.449,19

20.506,74
50

24.375

24.375

25.000

25.625

26.250

106,56

102,92

97,98

99,75

97,65

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tangerang, 2017

Nilai tukar nelayan merupakan nilai yang diperoleh dari indeks yang
diterima nelayan dan indeks yang dibayar nelayan, nilai tukar nelayan pada tahun
2017 sebesar 119,68%.
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BAB IV
FAKTA DAN ANALISIS

4.1

Analisis Penanaman Modal di Kabupaten Tangerang

4.1.1 Analisis Iklim Investasi
Berdasarkan berbagai pengertian investasi tersebut dapat dinyatakan
bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara pengertian investasi dengan
penanaman modal. Istilah investasi lebih banyak digunakan dalam dunia usaha,
sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam bahasa perundangundangan. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian
pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan usaha dengan tujuan
mendapatkan hasil atau keuntungan pada suatu waktu
4.1.2 Penanaman Modal
Kegiatan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan.
Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang perseorangan, institusi,
korporasi, maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi suatu
kebutuhan karena investasi dapat menjadi salah satu metode/cara bagaimana
menyiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi
merupakan suatu tindakan “mengorbankan” uang sekarang dalam rangka
memperoleh uang di masa mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik.
Pemaknaan/pengertian serta keberadaan tentang penanaman modal erat
kaitannya dengan teori yang dianut oleh negara penerima modal. Sedikitnya
terdapat 3 (tiga) teori dasar berkaitan dengan hubungan antara negara penerima
modal dengan penanaman modal khususnya penanaman modal asing, yaitu :
a) Teori ekstrim, teori ini menolak dan tidak menginginkan timbulnya
ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal, khususnya
penanaman modal asing. Kelompok ini dengan tegas menolak adanya
penanaman modal asing, karena dianggap sebagai kelanjutan dari bentuk
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dan proses kapitalisme. Pelopor aliran ini antara lain Karl Marx dan
Robert Magdoff;
b) Teori Nasionalisme dan Populisme, menurut teori ini pada penanaman
modal asing. Modal asing sering memiliki posisi produksi di mana usaha
penanaman modal itu berdomisili. Akan muncul pembangunan yang tidak
seimbang (law of uneven development) yang akhirnya memberi
kemakmuran pada segelintir orang dan kemelaratan pada sebagian lainnya.
Rekomendasi yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah harus
dilakukan pembatasan ruang gerak sedemikian rupa sehingga modal asing
tidak mempunyai posisi dominan. Pelopornya antara lain Streeten dan
Stephen Hymer;
c) Teori Realistis; teori ini melihat peranan penanaman modal asing secara
ekonomi tradisional dan implikasinya senyatanya. Teori ini menyandarkan
analisnya pada kondisi rill, di mana penanaman modal asing dapat
membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi
terhadap negara penerima modal asing. Ada atau tidak pengaturan dan
fasilitas yang diberikan oleh negara penerima modal, tidaklah merupakan
suatu permasalahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap
perkembangan modal asing. Pelopor aliran ini adalah Raymond Vermon
dan Charles P. Kindleberger.
Bertolak dari pemikiran bahwa investasi merupakan suatu kebutuhan bagi
siapa saja, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang
sempurna. Sempurna dalam pengertian perlu disiapkan dan dikaji dari semua
aspek sejak awal, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun dari aspek
hukum.
Modal asing sangat bermanfaat untuk membantu penyuksesan pelaksanaan
pembangunan. Dengan adanya investasi asing, kita dapat mengelola kekuatan
ekonomi, yaitu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dapat
menambah pengalaman, keterampilan dan teknologi tenaga kerja, agar bisa/dapat
mengerjakan pekerjaan dengan teknologi baru.
Filosofi investasi pada dasarnya adalah mengubah kekuatan ekonomi
potensial menjadi ekonomi rill. Dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa, terdapat
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banyak sumber ekonomi potensi di Wilayah Kabupaten Tangerang belum diolah
untuk dijadikan kekuatan ekonomi rill. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi
demikian, antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman,
teknologi dan lain-lain.
Secara umum dalam investasi atau penanaman modal, baik penanaman
modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)
membutuhkan iklim yang sehat dalam berusaha. Selain itu kemudahan serta
kejelasan prosedur penanaman modal dan kondisi makro ekonomi sangat
menentukan keberadaan investor. Keseluruhan kondisi inilah yang mampu
menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan pada dasarnya
kegiatan investasi merupakan kebutuhan bagi siapa saja yang dilakukan dengan
mengorbankan modal yang sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa
depan. Indonesia selaku salah satu penerima modal dalam kaitannya dengan teori
hubungan negara penerima modal dan penanam modal asing menganut teori
realistis, dikarenakan Kabupaten Tangerang menyandarkan pada kondisi rill dan
tidak memungkiri sisi positif yang diperoleh dengan adanya kegiatan penanaman
modal sehingga diharapkan sumber ekonomi potensial yang banyak terdapat di
wilayah Kabupaten Tangerang dapat diolah dan pada akhirnya dapat menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakat.
A. Jenis-Jenis Penanaman Modal
Secara umum kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua
bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (direct investment)
atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak
langsung (indirect investment) atau disebut juga portofolio investment.


Penanaman Modal Secara Langsung (direct investment) atau disebut
juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman
modal secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan
kegiatan pengelolaan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam
bentuk:



Mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) bersamasama dengan mitra local
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Melakukan kerjasama kegiatan (joint operation scheme) tanpa
membentuk perusahaan yang baru



Mengkonversikan

bantuan

teknis

dan

manajerial

perusahaan

(technical and management assistance)


Pemberian lisensi, dll.

B. Penanaman Modal Secara Tidak Lansung (indirect investment) atau
disebut juga portofolio investment. Jenis penanaman modal dalam konsep
tidak langsung biasanya bercirikan:


Pemegang

saham

tidak

perusahaan/perseroan

memiliki

dalam

usaha

kontrol

pada

manajemen

sehari-hari.Faktor

resiko

ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya
dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan
jalannya kegiatan;


Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang
umumnya berlaku (international customary law).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan kegiatan

penanaman modal yang ada di Kabupaten Tangerang diklasifikan menjadi
dua bagian yaitu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung.
Penanaman modal secara langsung adalah kegiatan penanaman modal
yang umumnya dilakukan langsung oleh penanam modal yaitu berupa
pendirian perusahaan patungan, mengkonversikan bantuan teknis serta
manajerial perusahaan dan sebagainya. Penanaman modal secara tidak
langsung adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam
modal secara tidak langsung atau umumnya hanya berupa aliran modal
tanpa keterlibatan secara aktif seperti perdagangan saham dan lainnya.
C. Analisa Regulasi Penanaman Modal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dicantumkan

asas-asas yang mendasari pembentukan Undang-

Undang tersebut. Pada pasal 3 Ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan:


Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang
meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
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sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang
penanaman modal;


Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif;



Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;



Asas perlakuan

yang sama dan tidak membedakan asal negara,

yaitu perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu
negara asing dan penanam modal asing lainnya;


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



Asas efisiensi berkeadilan, yaitu penanaman modal dengan
mengedepankan

efesiensi

berkeadilan

dalam

usaha

untuk

mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;


Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara rencana mengupayakan
berjalannya proses pembagunan melalui penanaman modal untuk
menjamin kesejahteraan

dan kemajuan dalam segala aspek

kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;


Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal
yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;



Asas 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; dan
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Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu tujuan dari diselenggarakan penanaman modal dijelaskan dalam
Pasal 3 Ayat (2), yaitu disebutkan:


Meningkatkann pertumbuhan ekonomi nasional;



Menciptakan lapangan kerja;



Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;



Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;



Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;



Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;



Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri; dan



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa asas hukum
merupakan dasar-dasar umum yang terkandung di dalam suatu peraturan
hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung
nilai-nilai etis serta menjadi roh atau jiwa dari keberlakuan peraturan
hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan undang-undang penanaman
modal, segala kegiatan penanaman modal di Indonesia harus lah
berpatokan dengan asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang
penanaman modal tersebut sehingga tujuan dari diselenggarakannya
kegiatan penanaman modal dapat tercapai.
1) Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup Bagi Penanaman Modal
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa bidang-bidang yang
terbuka dan tertutup bagi penanaman modal yaitu:


Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.



Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal adalah:
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Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan
undang-undang


Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang
usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun
dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional,
serta kepentingan nasional lainnya



Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup
dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur
dengan Peraturan Presiden



Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi
dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk
pemerintah
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
dijelaskan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha yang
tertutup dan

bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal
mencakup kegiatan-kegiatan:
o Perjudian/kasino;
o Peninggalan sejarah dan purbakala;
o Museum;
o Pemukiman/lingkungan adat;
o Monumen;
o Objek ziarah/tempat peribadatan, makam dan sejenis;
o Pemanfaatan/pengambilan koral alam;
o Penangkapan species ikan tertentu;
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o Manajemen

dan

penyelenggaraan

stasiun

monitoring

spectrum frekuensi radio dan orbit satelit;
o Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi;
o Penyediaan dan penyelenggaraan terminal;
o Pemasangan dan penyelenggaraan perlengkapan jalan;
o Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang;
o Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor;
o Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran;
o Vessel traffic information system (VTIS);
o Pemanduan lalu lintas udaha (ATS provider);
o Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan;
o Industri bahan kimia Skedul I Konvensi Senjata Kimia;
o Indutri minuman yang mengandung alkohol;
o Industri pembuat chlor alkali dengan bahan-bahan yang
mengandung komponen merkuri;
o Industri siklamat dan sakarin;
o Industri logam dasar bukan besi (timah hitam);
o Budidaya ganja.
Sedangkan pada Lampiran II Peraturan Presiden tersebut di atas
dicantumkan pula daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal denga
persyaratan, yang dirinci atas bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro
Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), bidang usaha yang terbuka atas dasar
kemitraan, yang terbuka atas dasar kepemilikan modal, yang terbuka untuk
dicadangkan bagi UMKMK adalah bidang usaha pembangkit tenaga listrik skala
kecil, kegiatan agen perjalanan wisata, sanggar seni, usaha jasa pramuwisata,
pengusahaan sarang burung walet, dan lain sebagainya. Sedang contoh dari
bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan pola kemitraan adalah
pengusahaan rotan, pengusahaan bambu, pengusahaan gaharu, pembenihan ikan
laut, usaha pengolahan hasil perikanan, dan lain-lain. Contoh bidang usaha yang
terbuka bagi penanaman modal pada lokasi tertentu adalah usaha hotel melati,
restoran, jasa boga dan usaha-usaha lainnya yang banyak digeluti oleh pengusaha
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dengan permodalan yang relatif tidak begitu besar dan ini tumbuh secara signifan
di Kabupaten Tangerang.


Fasilitas Penanaman Modal
Untuk menarik minat penanam modal dalam menanamkan modalnya,
pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Penanam modal yang
ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut harus memenuhi
setidaknya salah satu kriteria yang dijabarkan dalam Pasal yaitu:
1. Menyerap tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau
daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau;
10. ndustri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan
yang diproduksi dalam negeri.
Selanjutnya penanam modal yang telah memenuhi salah satu kriteria

tersebut mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam yaitu:


Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat
tertentu jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;



Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,
atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri;



Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong
untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
tertentu;



Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang
belum diproduksi dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
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Penyusutan atau amortasi yang dipercepat; dan



Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa fasilitas

penanaman modal merupak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh
pemerintah kepada penanam modal guna merangsang penanam modal untuk
berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Penanam modal yang ingin mendapatkan
fasilitas tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undangundang penanaman modal. Adapun kemudahan yang diberikan pemerintah
kepada penanam modal yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas
penanaman modal adalah dengan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan
atau keringanan bea masuk atas impor barang modal dan lainnya.
4.1.3 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kab.Tangerang
Jumlah investor Penanaman Modal Asing/PMA dan Investor dalam negeri
yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang sebanyak 313 investor, dengan 181
investor dalam negeri, 132 investor asing.

Tabel 4. 1 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2017
No.

Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

1.

PMDN

33

37

53

115

181

2.

PMA

52

55

62

110

132

85

92

115

225

313

Jumlah

Sumber : DPMPTSP Kab. Tangerang, 2017

4.1.4 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Nilai investasi PMA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 senilai Rp.
421.420,7 (ribu US$), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2016
mencapai 6,153,530.8 (juta Rp.) Untuk PMDN mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya yang hanya Rp. 2,064,418. Sedangkan PMA mengalami penurunan
dari tahun 2015 yang sekitar 508.607 (Ribu US$).
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Tabel 4.2 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2016
URAIAN
2012
2013
2014
2015
2016
PMA
Nilai Investasi (ribu
673,331.0 726,460.0
460,144.0
508,607.0
421,420.7
US$)
Perluasan (Ribu US$)
10,000.0
1,232,507.5
Jumlah Proyek
7.0
247
403
822
815
Perluasan Proyek
26.0
178
Tenaga Kerja (Orang)
14,259
20,392
220
24,476
18,870
Perluasan (Orang)
4,358
19,610
PMDN
Nilai Investasi (juta Rp) 592,159.7 572,5840
4,845,967.0
2,064,418.0
6,153,530.8
Perluasan (Juta Rp.)
661,250.0 4,591,972.9
Jumlah Proyek
10
39
46.0
143
212
Perluasan Proyek
7
73
Tenaga Kerja (Orang)
1,595
19,982
220.0
16,551
23
Perluasan (Orang)
1,870
15,158
Sumber : Indikator Ekonomi Banten, tahun 2012-2017, BPS Provinsi Banten, diolah.

4.1.5 Rasio daya serap tenaga kerja
Jumlah proyek PMA di Kabupaten Tangerang tahun 2016 mencapai 815
proyek dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 18.870 orang, dengan investasi
PMDN sebanyak 212 proyek, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23 orang.
Rasio pennyerapan tenaga kerja terhadap jumlah proyek pada tahun 2016 sekitar
23,15 untuk PMA, sedangkan untuk PMDN sekitar 0,11.

Tabel 4.3 Rasio Daya Serap Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun
2012-2016
PMA
Rasio Daya Serap
Tenaga Kerja
PMDN

2012

2013

2014

2015

2016

2,037.00
2012

82.56

0.55

29.78

23.15

2013

2014

2015

2016

Rasio Daya Serap
159.50
512.36
4.78
115.74
Tenaga Kerja
Sumber : Indikator Ekonomi Banten, tahun 2012-2017, BPS Provinsi Banten, diolah.
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4.1.6 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten
Tangerang selama kurun waktu lima tahun antara 2013-2017 cenderung fluktuatif
kenaikan investasi PMDN terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016, terjadi
penurunan investasi di tahun 2013-2014, dan tahun 2016-2017.
Tabel 4.4 Perkembangan Investasi PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2017
No.
Tahun
Investasi PMDN (RP. Juta)
1
2013
2.405.714,2
2
2014
1.551.782,7
3
2015
3.401.518,4
4
2016
3.986.356,3
5
2017
6.413.641,5
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang, 2017

Kenaikan/Penurunan
-36,28%
119,61%
159,97%
-26,71%

Penanaman Modal menjadi aktivitas investasi yang sangat penting bagi
pertumbungan ekonomi suatu wilayah. Aktivitas penanaman modal ini menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (mulitiplier
effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya
dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas
investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output
yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya
dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.
Jika dilihat dari daya saing daerah, Kabupaten Tangerang memiliki daya
tarik tersendiri bagi penanam modal baik luar maupun dalam negeri. Hal tersebut
ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan investor yang penanamkan modal di
Kabupaten Tangerang ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Penanaman modal
di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 terus
menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan
jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunya. Hal ini
menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Tangerang cenderung kondusif.
Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun
2017 meliputi investasi PMA 411 unit dengan nilai investasi US$ 2.975.900,2,
investasi PMDN 399 unit dengan nilai investasi Rp 17.759.022,1 juta lebih
jelasnya terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.5 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2013-2017 Kabupaten Tangerang
URAIAN SATUAN

Realisasi
Investasi
PMDN
dan
PMA

Juta
Rupiah
(PMDN)
Ribu
Dollar
(PMA)

REALISASI
TAHUN
2013
2.405.714,2

REALISASI
TAHUN
2014
1.551.782,7

REALISASI
TAHUN
2015
3.401.518,4

REALISASI
TAHUN
2016
3.986.356,3

REALISASI
TAHUN
2017
6.413.641,5

1.261.165,6

269.259,3

472.486,6

560.327,5

412.661,5

115

181

110

132

Jumlah
Investor

Perusahaan 33
37
53
PMDN
Perusahaan 52
55
62
PMA
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2017

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor: 800/59.2-DPMPTSP/2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang pada
Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tangerang sebagai berikut:
1. Dana kompensasi pengguna tenaga kerja asing (DKPTKA)
2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Izin mendirikan bangunan (IMB)
4. Izin reklame
5. Izin usaha jasa konstruksi
6. Izin pembuangan air limbah ke air permukaan
7. Izin usaha perdagangan
8. Izin usaha toko modern
9. Izin usaha pusat perbelanjaan
10. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional
11. Izin penyelenggaraan parkir
12. Izin pemasangan tiang pancang
13. Izin usaha galian
14. Izin jalan masuk
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15. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah
16. Izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas
koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah
17. Izin pendaurulang sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta
18. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah
19. Izin usaha pengecer
20. Izin usaha peternakan
21. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan
22. Izin prinsip
23. Izin lokasi
24. Rencana tapak garis besar (master plan)
25. Izin laboratorium
26. Tanda daftar gudang
27. Tanda daftar usaha pariwisata kecuali yang dilimpahkan pada camat
setempat
28. Surat tanda pendaftaran waralaba
29. Surat fungsi dan sertifikat laik fungsi
30. Izin rumah sakit kelas C dan D fasilitas pelayanan kesehatan
31. Izin praktek mandiri
32. Izin penyelenggaraan sarana penunjang medik
33. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
34. Izin usaha mikro obat
35. Izin mendirikan rumah sakir kelas C dan D dan kelas D pratama
36. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3
37. Izin lingkungan
38. Surat pernyataan lingkungan
39. Rekomendasi usaha kecil obat tradisional
40. Rekomendasi penyalur alat kesehatan
41. Rekomendasi pengusaha besar farmasi
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42. Rekomendasi pest control
43. Rekomendasi penyelenggaraan operasional rumah sakit tipe B dan
pendidikan
44. Sertifikat pembekalan kesehatan rumah tangga
45. Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan, restaurant/jasa boga
46. Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum
47. Sertifikat produksi pangan industry rumah tangga

Tabel 4.6 Rekapitulasi Penerbitan Izin Januari s.d Desember 2017
No

Jenis Izin

Izin Masuk

1
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
333
2
Perpanjangan IMTA
582
3
Izin Reklame
482
4
Izin Usaha Toko Modern
49
5
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
90
6
Sertifikat Laik Fungsi
17
7
Izin Usaha Jasa konstruksi
148
8
Tanda Daftar Gudang
21
9
Izin Lembaga Pelatihan Kerja
3
10
Izin Usaha Perdagangan
1.367
11
Tanda Daftar Perusahaan
1.660
12
Izin Prinsip Penanaman Modal
382
13
Izin Usaha Industri
90
14
Izin Apotek
38
15
Izin Lingkungan
143
16
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
35
17
Izin Klinik dan Kecantikan
36
18
Izin Laboratorium
1
19
Sertifikat Laik Higiene
16
20
Izin Mendirikan Klinik dan Kecantikan
21
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Izin Terbit
282
470
268
27
89
11
124
13
2
1.298
1.571
362
46
36
139
31
31
1
14
17

Dalam
Proses
51
112
214
22
1
6
24
8
1
69
89
20
44
2
4
4
5
2
4

4.1.7 Syarat dan Kelengkapan Perizinan
1. Dana kompensasi pengguna tenaga kerja asing (DKPTKA)
a. Surat Permohonan (disediakan di loket pendaftaran)
b. Foto copy IMTA yang masih berlaku
c. Foto copy RPTKA
d. Foto copy Paspor
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e. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asin
Melalui Bank yang Ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
f. Copy Polis Asuransi
g. Copy Kitas
h. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 3 lembar
i. Foto copy wajib lapor
j. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh pemohon izin
k. Foto copy laporan pelaksanaan diklat diteruskan disnaker
l. Foto copy TKI pendamping diteruskan disnaker
m. Foto copy kontrak kerja
2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
a. Surat permohonan (disediakan di loket pendaftaran)
b. Foto copy akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum
dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan
pemohon berbentuk perseroan terbatas)
c. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer
atau penjual langsung
d. Foto copy perizinan teknis dari instansi yang berwenang
e. Foto copy izin gangguan (HO)
f. Foto copy tanda daftar perusahaan (TDP)
g. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
h. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan
i. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB)
j. Foto copy izin lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
k. Pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 4 lembar
l. Foto copy nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), bagi
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
3. Izin mendirikan bangunan (IMB)
a. Pemohon Baru
i. Surat permohonan IMB dengan formulir yang disediakan (lampiran)
ii. Foto copy KTP pemohon atau kuasanya yang berlaku
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iii. Asli surat penyataan bermaterai yang cukup dari pemohon bahwa
tanah/atau bangunan tidak dalam status sengketa dengan formulir
disediakan
iv. Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau perjanjian
pemanfaatan tanah dan/ bangunan
v. Foto copy izin prinsip
vi. Foto copy bukti lunas pajak bumi bangunan (PBB) tahun terakhir
vii. Gambar arsitektur bangunan (denah, tampak, potongan, septictank,
gambar situasi)
viii. Foto copy izin lingkungan untuk bangunan yang wajib AMDAL
dan/atau UKL/UPL atau surat penyataan pengelolaan lingkungan
(SPPL) untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL/UKL-UPL
ix. Izin lokasi dan/atau izin penggunaan pemanfaatanan tanah untuk
kegiatan penanaman modal dan pemanfaatan tanah diatas 1 hektar
x. Foto copy pengesahan rencana tapak rinci (site plan) untuk bangunan
selain rumah tinggal tunggal dan ruko tunggal.
xi. Asli surat penunjukan penggunaan lahan oleh camat untuk kegiatan
rumah tinggal dan ruko tunggal (satu pintu).
xii. Asli berita acara serah terima Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk
pembangunan perumahan bersusun dan tidak bersusun
xiii. Gambar utilitas untuk bangunan bertingkat 4(empat) lantai atau lebih
dan/atau bangunan yang memilokintinhkat risiko bahaya tinggi
xiv. Gambar dan perhitungan struktur bangunan yang dibuat oleh konsultan
perencana ahli bangunan yang terakreditasi (bersertifikat) untuk
bangunan bertingkat 4(Empat) lantai atau lebih dan/ bangunan yang
memiliki risiko bahaya tinggi.
b. Perpanjangan ijin berjangka
i. Surat permohonan
ii. Surat ijin mendirikan bangunan (asli dan foto copy)
iii. Surat pernyataan tidak ada perubahan bangunan
c. Balik nama
i. Foto copy akta jual beli atau akta hibah atau waris
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ii. Asli IMB
iii. Foto copy bukti kepemilikan tanah
iv. Foto copy KTP pemohon
v. Gambar konstruksi bangunan yang bentuk dan luasnya sesuai dengan
IMB
4. Izin reklame
a. Perizinan reklame yang baru
i. Surat permohonan
ii. Foto copy identitas (KTP/SIM/Pasport) pemohon
iii. Foto copy identitas badan usaha (SIUP,TDP,SITU atau domisili usaha)
iv. Gambar titik lokasi pemasangan reklame (peta lokasi) diketahui oleh
tim teknis
v. Foto reklame (dilampirkan gambar perhitungan konstruksi) diketahui
oleh tim teknis
vi. Gambar spesifikasi konstruksi untuk billboard diatas 6m2
vii. Surat persetujuan pemakaian lahan bila memakai lahan milik pihak
lain/pemerintah
viii. IMB panggung reklame/IMB bukan gedung
b. Perpanjangan izin reklame
i. Fotocopy identitas pemohon
ii. Surat pernyataan tidak ada perubahan ukuran dan titik lokasi reklame
(bermaterai)
iii. Surat ijin penyelenggaraan reklame yang lama
iv. Foto reklame bertanggal
v. SKPD/SPPD yang lama
5. Izin usaha jasa konstruksi
a. Formulir permohonan yang telah diisi
b. Surat pernyataan keabsahan dokumen dan tidak masuk dalam daftar hitam
(bermaterai 6000)
c. Menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJTBU) dari dinas teknis yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri
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tenaga ahli/tenaga terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha
(PTJ-BU)(bermaterai 6000).
d. Menyerahkan rekaman akte pendirian BUJK dan menyerahkan rekaman
pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan
e. Menyerahkan rekaman kartu penduduk penanggung jawab badan usaha
f. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha
g. Menyerahkan rekaman NPWP perusahaan
h. Menyerahkan rekaman surat keterangan domisili bujk yang berlaku dan
dilegalisir oleh kelurahan/desa
i. Menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku
dan memperlihatkan yang asli
j. Menyerahkan rekaman ijazah dan KTO Tenaga Teknik BUJK
k. Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat
keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU)
yang masih berlaku dan memperlihatkan yang asli
l. Menyerahkan surat kuasa asli dari direktur/penanggng jawab perusahaan
dan foto copy KTP penerima kuasa bila kepengurusan izin dikuasakan
m. Foto penanggung jawab ukuran 3 x 4 (2 lembar)
6. Izin pembuangan air limbah ke air permukaan
a. Pemohon Baru
i. Foto copy KTP pemohon
ii. Izin lingkungan definitif
iii. Pernyataan pemenuhan komitmen yang ditanda tangani tingkat manager
iv. Dokumen teknis yang sudah difalidasi oleh Dinas LHK
v. Foto copy izin bangunan (IMB)
vi. Foto copy surat izin pengambilan air (SIPA) bagi yang menggunakan
air tanah
b. Daftar Ulang
i. Foto copy KTP pemohon
ii. Izin lingkungan definitif
iii. Pernyataan pemenuhan komitmen yang ditanda tangani tingkat manager
iv. Dokumen teknis yang sudah difalidasi oleh Dinas LHK
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v. Foto copy surat izin pengambilan air (SIPA) bagi yang menggunakan
air tanah
vi. IPLC Lama (asli)
7. Izin usaha toko modern
a. Surat permohonan
b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan langsung oleh direksi perusahaan/pemohon izin
c. Foto copy KTP pemohon
d. Foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahan kemenkumham
e. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi
f. Rencana kemitraan dengan UMKM
g. Surat penyataan sanggup melaksanakan dan memathui ketentuan yang
berlaku
h. Foto copy surat ijin pemanfaatan ruang/prinsip
i. Foto copy pengesahan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/SPPL)
j. Foto copy IMB
8. Izin usaha pusat perbelanjaan
a. Surat permohonan
b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan/pemohon izin
c. Foto copy KTP pemohon
d. Foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahan kehakiman
e. Kajian kondisi sosial ekonomi (studi kelayakan rencana kegiatan)
f. Rencana kemitraan dengan UMKM
g. Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan berlaku
h. Foto copy surat izin pemanfaatan ruang / izin prinsip
i. Foto copy pengesahan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
j. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (IMB)
k. Foto copy surat keterangan domisili usaha
9. Izin penyelenggaraan parkir
a. Surat permohonan
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b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan/pemoohon izin
c. Foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab
d. Foto copy NPWP
e. Foto copy SIUP
f. Foto copy akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum)
g. Foto copy IMB
h. Surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir
i. Persetujuan analisis dampak lalu lintas dari dinas perhubungan (bagi
permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir)
j. Foto copy bukti lunas PBB-P2
k. Rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh tim teknis
l. Surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan
data transaksi usaha parkir secara online
m. Surat kepemilikan/pengguna gedung/lahan
n. Peta lokasi tempat fasilitas parkir umum
o. Perhitungan penentuan kebutuhan parkir, penentuan SRP dan desain parkir
p. Surat pernyataan kesediaan menjadi wajib pajak parkir dan membayar
pajak parkir tepat pada waktunya
10. Izin pemasangan tiang pancang
a. Foto copy KTP pemohon
b. Foto copy akte pendirian badan usaha/badan hukum
c. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan
bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditanda
tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
d. Surat

pernyataan

kesanggupan

memenuhi

dan

mematuhi

semua

persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan
bangunan dan jaringan utilitas
e. Lokasi
f. Rencana teknis
g. Jadwal waktu pelaksanaan
11. Izin usaha galian
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a. Foto copy KTP pemohon
b. Foto copy akte pendirian badan usaha/badan hukum
c. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan
bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditanda
tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
d. Surat

pernyataan

kesanggupan

memenuhi

dan

memathui

semua

persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan
bangunan dan jaringan utilitas
e. Lokasi
f. Rencana teknis
g. Jadwal waktu pelaksanaan
12. Izin jalan masuk
a. Foto copy KTP pemohon
b. Foto copy akte pendirian badan usaha/badan hukum
c. Surat

pernyataan

kesanggupan

memenuhi

dan

memathui

semua

persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan
bangunan dan jaringan utilitas
d. Lokasi
e. Rencana teknis
f. Surat kuasa bermaterai cukup
13. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
daerah
a. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi,
pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS
b. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa
rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi
kepasa USP/USPPS koperasi pada bank umum untuk USP dan bank
syariah untuk USPPS
c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana
permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan
sumber daya manusia
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d. Administrasi dan pembukaan usaha simpan pinjam pada KSP atau
USP/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari
pembukuan koperasinya
e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
f. Nemiliki kantor dan sarana kerja
g. Memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN_MUI atau
MUI provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan
dan pelatihan DPS dari DSN _MUI bagi KSPPS dan USPPS koperasi
14. Izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas
koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
daerah
a. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam
paling sedikit 2 tahun
b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki dewan pengawas syariah yang telah
bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dan DSN_MUI
c. Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 tahun
terakhir
d. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang
akan dibuka jaringan pelayanannya
e. Memiliki moal kerja untuk kantor cabang minimal sebesar Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
f. Memiliki laporan keungan koperasi yang bersangkutan dalam 2 tahun
terakhir
g. Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang dari bupati/walikota
setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang)
h. Memiliki rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 tahun
i. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama
calon karyawan kantor cabang
j. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi
15. Izin usaha peternakan
a. Surat permohonan (disediakan di loket pendaftaran)
b. Foto copy KTP pemohon
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c. Surat persetujuan prinsip dari dinas peternakan
d. Foto copy IMB
e. Izin gangguan
f. Surat penyataaan dukungan masyarakat setempat diketahui pemerintah
desa dan kecamatan
g. Rekomendasi pemasukan ternak (khusus import) dari dinas terkait
h. Izin tenaga kerja asing
i. Surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan
telah siap melakukan kegiatan produksi
16. Izin prinsip
a. Surat permohonan
b. KTP pemohon
c. Akta pendirian
d. NPWP
e. Peta rencana lokasi tanah yang dimohon
f. Surat konfirmasi peruntukan ruang
g. Surat kuasa untuk pemohon yang diwakilkan
h. Nomor induk berusaha (NIB)
i. Skets lokasi
17. Izin lokasi
a. Permohonan Baru
i. Surat permohonan
ii. Izin prinsip dari pemerintah daerah
iii. Izin prinsip penanaman modal
iv. Surat kuasa untuk mengurus permohonan yang diwakilkan
v. KTP pemohon dan/atau kuasa pengurus permohonan
vi. NPWP
vii. Akta pendirian, pengesahan badan hukum dan/atau perubahan
anggaran dasar
viii. Sketsa letak lokasi yang dimohon
ix. Bukti kepemilikan dan peta bidang terhadap tanah yang sudah dikuasai
x. Proposal teknis rencana kegiatan yang dimohon
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xi. Pernyataan diatas materai terhadap ada atau tidak adanya luasan tanah
pemohon yang telah dimiliki pemohon dan/atau perusahaan2 lain yang
merupakan satu grup dengannya
xii. Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dari kantor pertanahan
Kabupaten Tangerang
b. Permohonan Perpanjangan
i. Surat permohonan
ii. Site plan lama yang sudah disahkan (asli dan fotocopy)
18. Rencana tapak garis besar (master plan)
a. Formulir permohonan pengesahan revisi rencana tapak garis besar
(Master Plan) kepada bupati melalui kepala dinas, ditanda tangani
diatas materai oleh pemohon
b. Foto copy KTP pemohon
c. Foto copy akte pendirian perusahaan dan surat pengesahannya dari
kementerian hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang
berbadan hukum yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
d. Foto copy izin pemanfaatan ruang dan atau izin lokasi
e. Peta lokasi tanah yang dimohon
f. Gambar pra rencana tapak garis besar (Master Plan) dengan skala
paling sedikit 1 : 5000 pada kertas yang dicetak warna beserta
softcopynya
19. Izin laboratorium
a. Foto copy KTP yang tertera dalam akte pendirian
b. Foto copy akte pendirian/badan hukum pemohon
c. Surat

menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak

milik/sewa/kontrak dan foto copy IMB sesuai peruntukannya
d. Daftar jenis pemeriksaan
e. Daftar alat kedokteran
f. Rekomendasi puskesmas
g. Surat keterangan membina dua pos yandu satu SD UKS diketahui
kepala/pimpinan yang bersangkutan
h. Rekomendasi dari organisasi propesi
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i. MOU pembuangan limbah medis padat dan cair
20. Tanda daftar usaha pariwisata kecuali yang dilimpahkan pada camat setempat
a. Surat permohonan
b. Foto copy KTP pemohon
c. Foto copy IMB
d. Foto copy izin gangguan
e. NPWP
f. Surat keterangan kepemilikan lahan/surat sewa
g. Surat keterangan domisili usaha dari kepala desa/lurah dan kepala
desa/lurah dan diketahui camat setempat
h. Salinan akta pendirian perusahaan dari notaris yang berbadan hukum
(PT/CV) pengesahan dari kemenhumkam
i. Badan usaha indonesia
21. Surat tanda pendaftaran waralaba
a. Perijinan waralaba yang baru :
i. Surat permohonan
ii. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang
tidak dilakukan langsung oleh direksi perusahaan/pemohon izin
dilakukan langsung oleh direksi perusahaan/pemohon izin
iii. KTP pemohon
iv. Foto copy izin usaha
v. Foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya
vi. Kajian sosial ekonomi rencana kegitaan
vii. Foto copy izin prinsip
viii. Foto copy dokumen izin lingkungan
ix. Foto copy izin mendirikan bangunan
x. Foto copy surat izin gangguan
xi. Surat penyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan
yang berlaku
b. Perijinan waralaba yang daftar ulang :
i. Surat permohonan
ii. Asli STPW
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iii. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang
tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan atau
pemohon izin
iv. Dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen
yang disampaikan 5 tahun sebelumnya
v. Laporan penggunaan produk dalam negri
22. Izin rumah sakit kelas C dan D fasilitas pelayanan kesehatan
a. Surat permohonan
b. Scan KTP pemohon
c. Scan akte pendirian badan hukum beserta lembar pengesahan dari
kementerian hukum dan HAM
d. Scan izin yang terkait penyelenggaraan rumah sakit
e. Scan daftar sumber daya manusia
f. Scan isian instrument self assessment yang meliputi pelayanan, sumber
daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana
g. Scan gambar design dan foto bangunan serta sarana dan prasarana
pendukung
h. Scan profil rumah sakit meliputi visi, misi, lingkup kegiatan, rencana
strategi dan struktur organisasi
i. Scan pengesahan dokumen UKL-UPL
j. Scan master plan
k. Scan studi kelayakan
l. Scan IMB rumah sakit atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
m. Scan izin yang terkait dengan keselatan dan kesehatan kerja K3 antara
lain izin listrik, petir, gender, instalasi kebakaran, lift,dll
n. Scan surat izin penggunaan air (SIPA)
o. Scan detail engineering design
p. Scan daftar sediaan famasi dan alat kesehatan
q. Scan daftar peralatan medis dan non medis
23. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
a. Foto copy penanggung jawab
b. IMB komersial
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c. Bukti penguasaan tanah atau sertifikat perjanjian sewa
d. SKDU
e. Surat izin praktek dokter
f. Surat izin praktek apoteker
g. Daftar sarana dan prasarana
h. Denah bangunan yang ditanda tangani dan stempel
i. Tanda terima surat izin praktek tenaga teknis keparmasian (SIPTK)
j. Izin toko obat lama
k. Permohonan pemilik toko obat
l. Surat oenyataan penanggungjawab optik
m. Surat pernyataan sebagai penanggungjawab teknis optik
n. Surat keterangan sehat dan bebas buta warna dari dokter pemerintah
o. Surat penyataan kerjasama dari laboratorium optikal yang tidak
memiliki laboratorium sendiri
p. Daftar peralatan
q. Daftar karyawayn
r. Peta lokasidan denah ruangan
s. Rekomendasi IRAPI
t. Foto copy sertifikat kursus RO bagi karyawan optik dengan kursus
24. Izin usaha mikro obat
a. Surat permohonan
b. Foto copy akta pendirian perusahaan apabila berbentuk badan hukum
c. Foto copy KTP identitas pemohon
d. Pas foto 3x4 = 3 lembar
e. Surat pernyataan pemohon tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang farmasi bermaterai 6000
f. Foto copy bukti penguasan tanah dan bangunan
g. Foto copy tanda daftar perusahaan
h. Foto copy surat izin usahan perdagangan
i. Foto copy NPWP
j. Foto copy SKDU
k. Surat penyataan kesediaan menerapkan CPOTB bermaterai 6000
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l. Rekomendasi dinas kesehatan atau tim teknis
m. Foto copy STTS PBB
n. Foto copy terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan bukti lunas
BPJS kesehatan bagi badan usaha berbadan hukum bermaterai 6000
sebanyak 2 lembar
25. Izin mendirikan rumah sakir kelas C dan D dan kelas D pratama
a. Surat permohonan bermaterai
b. FC KTP dan NPWP penanggung jawab/NPWP badan usaha
c. FC IPR/Izin Lokasi, IMB sesuai fungsi dan IG/HO
d. FC Rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL dan ANDALALIN
e. Studi kelayakan dan master plan rumah sakit
f. FC sertifikat tanah
g. Surat status kepemilikan disertai FC akta pendirian badan usaha
h. Rekomendasi mendirikan rumah sakit dari dinas kesehatan
i. Penamaan rumah sakit
j. Surat pernyataan yang tunduk dan ptuh pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku di bidang kesehatan
26. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3
a. Foto copy KTP pemohon
b. Penyataan pemenuhan komitmen yang ditandatangani tingkat manager
c. Dokumen teknis yang sudah divalidasi oleh dinas lingkungan hidup
dan kebersihan Kabupaten Tangerang
d. Izin mendirikan bangunan pengelolaan TPS limbah b3
e. Surat keterangan domisili usaha (SKDU)
f. Rekomendasi dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten
Tangerang
g. Foto copy izin lingkungan TPS limbah b3 bagi penjaringan
h. Izin limbah b3 bagi perpanjangan (asli)
27. Surat pernyataan lingkungan
a. Surat permohonan dan surat oenyataan SPPL (2 rangkap) harus diketik
(pakai kop surat bagi yang berbadan hukum)

LAPORAN ANTARA

IV-29

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

b. Izin pemanfaatan ruang (IPR)/izin prindip(IP)/surat keterangan
konfirmasi lahan
c. Pengesahan siteplan
d. Izin mendirikan bangunan
e. Izin tetangga dari RT/RW
f. KTP pemohon
g. NPWP perusahaan/yayasan
h. Surat pernyataan kepimilikan lahan
i. Akta pendirian perusahaan/yayasan
j. SKDU
28. Sertifikat produksi pangan industry rumah tangga
a. Foto copy KTP
b. Akta pendirinan perusahaan
c. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak
milik/sewa/kontrak
d. Foto copy IMB sesuai peruntukannya
e. Data perusahaan makan industri rumah tangga
f. Data produk makan
g. Peta lokasi
h. Pas foto ukuran 4x6 dua lembar
i. Surat pernyataan akan membuat lebel yang memenuhi syarat
j. Foto cpoy sertifikat penyuluhan keamanan pangan
k. Sertifikat hasil uji laboratorium produk makan
4.1.8

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam

Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan,
pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Apa yang diinginkan oleh
pembentuk undang-undang tersebut, cukup ideal yakni untuk mengurus berbagai
perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon
investor tidak perlu mendatangi berbagai instansi pemberi izin.
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Pasal 26 Ayat Menjabarkan (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan
membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran
normatif tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon penanam modal.
Disebut demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam modal
dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan
untuk itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) Pelayanan tepadu satu
pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman
modal yang mendapat pendelegasian atau perizinan dan non perizinan di tingkat
pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non
perizinan di provisi atau kabupaten/kota.
Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur
dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Pasal 1 butir 4 menjabarkan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian
atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap
permohonannnya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam
satu tempat; Pasal1 butir 5 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah yang memiliki kewenangan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; Pasal 1 butir b Non perizinan adalah segala sesuatu
bentuk

kemudahan

pelayanan, fasilitas fiskal,

dan

informasi

mengenai

penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat PTSP merupakan upaya
pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk mengurus
perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, dimana para
calon investor tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk sehingga
diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
pelaksanaan PTSP dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah yang diatur dalam perundang- undangan.
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Demi meningkatkan investasi, pemerintah melakukan terobosan pengajuan
izin usaha dengan meluncurkan sistem OSS (Online Single Submission). Sistem
ini telah memiliki paying hokum berupa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik. Sistem
OSS ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan
berusaha. OSS juga berperan sebagai gerbang (gateway) dari sistem pelayanan
yang telah ada di kementerian/lembaha dan Pemerintah Daerah. Pemerintah
daerah Kabupaten Tangerang telah memberlakukan sistem OSS untuk pelayanan
perijinan dan non perijinan. Sistem OSS ini akan diintegrasikan dengan sistem
yang sudah ada yaitu SIPINTER, sehingga bisa lebih optimal dalam pelayanan
perijinan dan non perijinan.
4.1.8 Analisis Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah kerangka uraian yang jelas tentang susunan dan
tugas serta tanggungjawab dari masing-masing anggota dalam suatu organisasi.
Di samping itu dalam struktur organisasi ditentukan tugas-tugas yang harus
dilaksanakan oleh tiap-tiap bagian dengan jelas dalam job descreption. Sehingga
dengan adanya penetapan struktur organisasi ini jelas tugas-tugas yang harus
dikerjakan oleh setiap pegawainya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya struktur
organisasi maka dalam pelaksanaan pekerjaan guna mencapai pekerjaan
organisasi yang telah ditentukan dapat berjalan tanpa adanya suatu penumpukan
atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga mempermudah
dalam melakukan penempatan anggota organisasi untuk melaksanakan tugastugas yang ada. Oleh karena itu seorang pimpinan organisasi harus mengetahui
dan memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian
dari organisasi. Sehingga jika terdapat tugas baru yang harus dilaksanakan, maka
dapat diketahui bagian mana dalam struktur organisasi yang harus melaksanakan
tugas tersebut.
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4.1.9 Sumber Daya Manusia
Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah
(mental dan pikiran), yang senantiasa dibutuhkan, dan karena itu menjadi salah
satu modal pokok dalam sebuah organisasi. Dimana kerjasama untuk mencapai
tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi.
Dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka
diperlukan pegawai yang memadai dan terampil dalam memberikan pelayanan.
Pada dasarnya kebijaksanaan dan keaktifan yang dimiliki pegawai mencerminkan
pelaksanaan tugas pekerjaan yang baik pada suatu kantor, dimana kelancaran dan
keberhasilan tugas menjadi hak dan tanggungjawab kantor tersebut, yang
ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan para SDM.

4.1.10 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses
upaya yang dilakukan didalam sistem pelayanan publik, karena apabila sarana dan
prasarana ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat
mencapai hasil yang diharapkan. Sarana adalah segala hal yang berkaitan dengan
jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat
utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka
kepentingan

yang

sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Hal ini

menjelaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang
digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan
utama maupun peralatan pembantu, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan
tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Berdasarkan pengertian di atas, maka
sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut:
Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat
waktu; Meningkatkan produktifitas, baik barang maupun jasa, hasil kerja lebih
berkualitas dan terjamin, lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pelaku,
ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa
kenyamanan bagi para pelaku, dan menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang
berkepentingan.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan yaitu implementasi pelayanan terpadu pada DPMPTSP
menjadi sistem penggerak Dinas Penananaman Modal dan Perijinan Satu pintu
berbasis pada prinsip-prinsip Good Governance (GG) dapat diketagorikan sudah
cukup baik namun masih perlu dioptimalkan. Hal ini disebabkan masih terdapat
beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya kelemahan dalam hal kemampuan
SDM beradaptasi dengan sistem serta kurang memenuhi standar, sarana dan
prasarana masih cukup lengkap, dan waktu pengurusan perizinan sudah sesuai
dengan standar peraturan yang berlaku.
Kemampuan SDM Aparatur berdasarkan wawancara dengan kepala dinas
menyatakan bahwa: “Kondisi pegawai pada saat ini belum cukup memadai
sehingga mutlak diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan
cara beradaptasi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis
serta pemenuhan standar regulasi/aturan pemerintah yang setiap tahun berubah.
Melaksanakan program pelatihan bagi SDM aparatur yang dilakukan
setiap tahunnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan,
jumlah pegawai, masih belum proposional antara jumlah SDM aparatur dengan
pelayanan-pelayanan kepentingan masyarakat, terutama pada bagian pengawasan
dan pengendalian untuk turun ke lapangan mengevaluasi serta memberikan
“feedback”, selain itu penempatan pegawai yang belum sesuai dengan
kompetensinya”.
Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dengan kompetensi pegawai
yang memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pada pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa “SDM yang ditugaskan di
lingkungan PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya”.
Saat ini pelayanan perizinan di Kabupaten Tangerang dengan telah
menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Online.
Namun demikian masih perlu penyempurnaan pada website resmi peningkatan
pelayanan secara online melalui website tersebut sangat aplikatif dan membantu
dalam proses pengurusan perizinan terutama dalam hal pemenuhan sesuai dengan
prinsip-prinsip Good Governance (GG). Memang harus diakui bahwa masih
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terdapat hambatan dalam implementasinya yang disebabkan karena belum
optimalnya sinkronisasi birokrasi yang menghambat beberapa proses perizinan
yang berkaitan dengan OPD satuan yang lain terutama persepsi antara DPMPTSP
dengan OPD terkait sehingga harus dilakukan komunikasi dan pertemuan khusus
yang pada gilirannya akan memerlukan waktu. Hal tersebut dilakukan perbaikan
dengan menempatkan SDM bersinerji antara OPD lain dan DPMPTSP. Selain
melakukan juga terobosan dengan mendorong pemerintah untuk dapat
memberikan kewenangan khusus kepada Kepala Dinas

Upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Tangerang terhadap peningkatan
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan dan menciptakan
pelayanan prima sudah cukup baik, namun masih diperlukan optimalisasi dan
inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik serta beradaptasi
dengan perubahan perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti saat ini.

4.1.11 Analisis Sistem Perijinan dan non perijinan di Kabupaten Tangerang
Tabel 4.7 Perbandingan Peringkat EODB 2016 Negara Asean
NO.

INDIKATOR
NEGARA

206
Indone
-sia

Singapura

Malaysia

Thailand

Bru
nei

Vietnam

Filipina

109

1

18

49

84

90

103

PERINGKAT
TOTAL
1.

Memulai Usaha
(Starting a
Business)

173

10

14

96

74

119

165

2.

Perizinan terkait
Pendirian
Bangunan
(Dealing with
construction
permit)

107

1

15

39

21

12

99

3.

Pendaftaran
Properti
(Registering
property)

131

17

38

57

148

58

112
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NO.

INDIKATOR
NEGARA

206
Indone
-sia

Singapura

Malaysia

Thailand

Bru
nei

Vietnam

Filipina

4.

Penyambungan
Listrik (Getting
electricity)

46

6

13

11

68

18

19

5.

Pembayaran
Pajak (Paying
taxes)

148

5

31

70

16

168

126

6.

Perdagangan
Lintas Negara
(Trading across
boders)

105

41

49

56

121

99

95

70

19

28

97

79

28

109

88

1

4

36

134

112

155

170

1

44

57

131

74

140

77

27

45

49

98

123

53

7.

8.

9.

10.

Akses
Perkreditan
(Getting credit)
Perlindungan
terhadap Investor
Minoritas
(Protecting minority
investor)
Penegakan
Kontrak (Enforcing
contract)
Penyelesaian
Perkara
Kepailitan
(Resolving
insolvency)

Pemerintah Kabupaten Tangerang menempuh jalan mempermudah para
pemodal untuk berinvestasi adalah adanya target sebagaimana digambarkan dalam
RPJMD arah kebijakan investasi adalah


Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri



Mengoptimalkan

pengelolaan

obyek

wisata

dengan

peningkatan

infaratruktur


Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah
peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses
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perijinan bisnis dan kedua adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama
dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara
terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing,
dengan meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian
berinvestasi dan berusaha mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan
berkeadilan. Sasaran pembangunan penguatan investasi adaah sebagai berikut:
1) Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional menjadi
maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan di pusat dan daerah.
2) Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha
(starting a business) menjadi 7 hari kerja dan menjadi 5 prosedur.
3) Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap
Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen.
4) Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 933 triliun
dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9
%.
Dengan aturan ini para investor dapat melihat dan mempelajari jika ingin
memulai usaha atau mengembangkan usaha di suatu bidang, mana yang boleh dan
mana yang tidak boleh.
4.2

Analisis Strategi Optimalisasi Dengna Model Pendekatan SWOT
Analisis
4.2.1 Identifikasi Masalah
Masalah yang akan dipaparkan adalah belum optimalnya perizinan dan
non perizinan di Kapubaten Tangerang. Sedangkan sasaran yang diinginkan
adalah peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan sebagai
langkah penciptaan iklim usaha yang kondusif. Karenanya permasalahan yang
akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pelayanan
perizinan dan non perizinan dalam rangka terciptanya iklim usaha yang kondusif.
4.2.2 Analisa SWOT
Masalah yang terjadi kemudian dianalisis dan diuraikan dengan
mengidentifikasi

faktor-faktor internal
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berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Faktor internal terdiri dari
kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan faktor eksternal
adalah peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).
1. Identifikasi Faktor Internal
Identifikasi faktor internal dapat dilakukan dengan berbagai
diskusi secara brainstorming, dan hasilnya dapat diklasifikasikan dan
dikelompokkan menjadi kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weakness) sebagai berikut:
a) Faktor Kekuatan (Strengths)
1) Adanya Kewenangan dan SOTK
Aspek kelembagaan tidak hanya menyangkut kewenangan,
tetapi juga menyangkut masalah organisasi. Pada aspek
kewenangan,

hal

hal

yang

perlu

diperhatikan

adalah

kewenangan yang diberikan kepada organisasi pelayanan
terpadu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas
pelayanan. Sedang pada

aspek organisasi merupakan bagian

yang memberikan gambaran secara kongkrit hubungan hirarkhi
antara pimpinan yang menduduki jabatan yang paling atas
dengan pimpinan tingkat menengah maupun dengan pimpinan
level bawah, hirarkhi ini akan mempengaruhi atau menjadi
penentu keberhasilan pelayanan.
2) Tersedia SOP
Agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga
dapat menghasilkan pelayanan yang memenuhi standar yang
ditetapkan, perlu adanya SOP. SOP dibuat untuk menghindari
terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan
pegawai

yang

keseluruhan.

kegiatan oleh

akan mengganggu kinerja organisasi secara

Selain

itu

SOP

juga

untuk

memfasilitasi

pendeskripsian pekerjaan serta membantu organisasi untuk
menjaga

pengawasan

kualitas

dan

proses

penjaminan

kualitas serta memastikan penerapan berbagai aturan yang
berlaku.
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3) Memiliki Sarana dan Prasarana yg memadai
Salah satu tugas dari pemerintah adalah mewujudkan pelayanan
prima kepada masyarakat, dimana tujuan pelayanan prima adalah
memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan
prinsip efektifitas dan efisiensi. Prinsip ini akan mempengaruhi
daya saing sehingga pelayanan perizinan perlu didukung oleh
sarana dan prasarana yg memadai.
b) Faktor Kelemahan (Weaknesses)
1) Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Suatu organisasi akan dapat menjalankan fungsinya dengan
efektif dan efisien, apabila didukung oleh jumlah sumber daya
aparatur yang memadai dan memiliki kompetensi di bidangnya.
Pegawai merupakan kunci pokok keberhasilan dalam penyediaan
pelayanan. Segala bentuk output pelayanan baik yang berupa
barang atau jasa sangatlah ditentukan oleh bagaimana sumber
daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut melaksanakan
pekerjaannya. Oleh karena itu suatu organisasi penyedia layanan
harus dapat mengelola pegawainya dengan baik dan benar.
2) Lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi
Manajemen pelayanan sangat menekankan pentingnya sistem
pencatatan dan dokumentasi dalam setiap proses pelayanan.
pengaduan masyarakat sering kali berkaitan dengan hal ini.
Proses pelayanan menjadi terhambat karena petugas pelayanan
memerlukan waktu yang lama

untuk

mencari

dokumen-

dokumen persyaratan perizinan yang sudah diserahkan oleh
masyarakat atau tidak terdapat catatan yang dapat digunakan
untuk melakukan

penelusuran

dokumen

atau

bahkan

dokumen dokumen hilang.
3) Pengendalian pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu belum
Optimal
Pengendalian diperlukan untuk mendukung pelayanan perizinan
yang memadai, karena setiap aktivitas pemberian perizinan sangat
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diperukan monitoring dan evaluasi (Pengendalian). Guna
memperlancar dan mempermudah pel ayanan perizinan. Untuk
meningkatkan pengelolaan perizinan yang handal diperlukan
system pengendalian dan atau sisten manajemen pelayanan
perizinan terpadu (terintegrasi).
2. Identifikasi Faktor Eksternal
Identifikasi

faktor

eksternal

sangat

luas,

sehingga

dalam

diskusi lebih dahulu harus ditentukan segmen yang akan dilayani
organisasi tersebut atau kelompok eksternal utama yang harus dilayani.
Kebutuhan, keinginan, harapan segmen itu merupakan input yang harus
diolah dan mendatangkan suatu keuntungan atau manfaat yang besar
dikemudian hari atau digolongkan sebagai peluang

(opportunities),

sedangkan yang berlawanan dengan kondisi tersebut digolongkan
ancaman (threats). Indentifikasi eksternal meliputi sebagai berikut:
a. Faktor Peluang (Opportunities)
1) Adanya Payung hukum dan Regulasi yang memadai
Paradigma baru mengenai orientansi pelayanan aparatur birokrasi,
pada dasarnya menuntut perubahan dalam orientasi pelayanan,
dimana aparatur/birokrat dituntut memiliki visi dan misi yang
jelas, dan pasti dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang
prima kepada masyarakat. Adanya peraturan perundang undangan
akan mendukung kejelasan kewenangan dalam pengelolaan
pelayanan perizinan.
2) Dukungan OPD teknis melalui Tim pelayanan PTSP.
OPD teknis sangat menunjang terhadap pelaksanan perijinan,
yang dibentuk melalui Tim mampu bekerjasama dan melalui
FGD.
3) Potensi Ekonomi Kabupaten Tangerang
Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang
mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini
terlihat

antara

lain

dari

letaknya yang cukup strategis

berdekatan dengan Ibukota Negara
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kawasan JABODETABEK

serta sebagian

penduduknya

mempunyai mata pencaharian di bidang jasa, perdagangan dan
industri.
b. Faktor Ancaman (Threats)
1) Belum semua data base terintegrasi dengan OPD terkait
Sistem informasi melalui pengolahan data base yg teritegrasi akan
memudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
proses perijinan.
2) Belum tergalinya potensi perijinan yang optimal
Tingkat perekonomian masyarakat berpengaruh terhadap tingkat
perijinan. Semakin tinggi tingkat pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat akan berpengaruh terhadap tingginya masyarakat
membyuka

usaha

baru,

kemudahan

mendapatkan

ijin

berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha masyarakat
sehingga secara tidak langsung juga potensi perijinan akan tergali.
3) Masih lemahnya penegakan hukum.
Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penegakan Perda oleh
instansi yg berwenang melakukan penegakan perda secara
konsisten sedikit banyak mempengaruhi animo masyarakat dalam
mengajukan perizinan dari semua bentuk jenis usaha menjadi
masih rendah. Hal ini sebenarnya akan meningkat apabila,
instansi penegak Perda secara konsisten dan kontinyu senantiasa
mengadakan operasi penertiban penegakan perda sehingga bisa
memicu tingkat kesadaran masyarakat dalam mengajukan setiap
ijin dari jenis usaha yang dilakukan.
3. Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal
Selanjutnya terhadap faktor-faktor yang sudah teridentifikasi
tersebut diberikan bobot skala nilai 1 – 5 dan Bobot Faktor (BF)
dengan rumus B dibagi jumlah bobot semua item dikalikan 100% (S,
W atau W,T) serta Nilai Dukungan (ND) dengan skala 1 – 5 dan Nilai
Bobobt Dukungan (NBD) dengan rumus BF x ND kepada masingmasing item faktor.
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Skala nilai 1 – 5 tersebut memberikan gambaran baik bobot
faktor maupun nilai dorongan sebagai berikut:
-

Angka 1 : menyatakan sangat kuat

-

Angka 2

-

Angka 3 : menyatakan cukup kuat

-

Angka 4 : kurang kuat

-

Angka 5 : menyatakan tidak kuat

: menyatakan kuat

Hasil pembobotan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.8 Komparasi Urgensitas dan Pembobotan Faktor Internal
FAKTOR YANG LEBIH URGEN
NO

FAKTOR INTERNAL
a

b

c

d

e

f

Total

Bobot

a

a

a

a

a

5

5/15 = 33 %

c

b

b

f

2

2/15 = 13 %

c

c

c

4

4/15 = 26 %

d

f

2

2/15 = 14%

e

1

1/15 = 7 %

2

2/15 = 14 %

15

100%

Strengths/S
a

Adanya
SOTK

b

Tersediaanya SOP

a

Sa Pras yg memadai

a

c

d

Lemahnya Sistem pencatatan a
dan Dokumentasi

b

c

e

Rendahnya
Kompetensi
Aparatur

a

b

c

d

f

Pelaksanaan
Pengendalian
Perijinann terpadu belum
optimal

a

f

c

f

c

kewenangan dan

Weaknesses/W

e

TOTAL

Tabel 4.9 Komparasi Urgensitas dan Pembobotan Faktor Eksternal
NO

FAKTOR YANG LEBIH
URGEN

FAKTOR EKSTERNAL
a

b

c

d

e

f

Total

Bobot

Opportunities/O
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NO

FAKTOR YANG LEBIH
URGEN

FAKTOR EKSTERNAL
a

b

c

d

e

f

Total

Bobot

a

a

a

a

a

5

5/15 = 33 %

c

b

b

f

2

2/15 = 13 %

c

c

c

4

4/15 = 26 %

d

f

1

1/15 = 7 %

e

1

1/15 = 7 %

2

2/15 = 14 %

15

100%

Opportunities/O
a

Adanya Payung hukum dan
Regulasi yang memadai

b.

Dukungan OPD teknis mmelalui
Melaui Tim yg solid

c

Potensi Ekonoi Kab.
Tanger ng yang tinggi

a
a

c

Threats/T
d

Data Base Perijinan belum
Terintegrasi dg OPD terkait
terintegrasi

a

b

c

e

Belum tergalinya potensi perijinan

a

b

c

d

f

Rendahnya

a

f

c

f

e

penegakan hukum
TOTAL

4. Penentuan Faktor Kunci Sukses
Untuk menentukan faktor kunci sukses terlebih dahulu dilakukan
evaluasi faktor. Dalam evaluasi faktor ditentukan nilai keterkaitan
(NK) antara satu faktor dengan faktor yang lain dengan memberikan
nilai 1 sampai dengan 5, dan Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK)
dengan rumus = Jumlah Nilai Keterkaitan dibagi Jumlah faktor
internal dan eksternal dikurangai satu. Selanjutnya dihitung Nilai
Bobot Keterkaitan (NBK) masing-masing faktor dengan rumus
NBK = NRK x BF. Kemudian dihitung Total Nilai Bobot (TNB)
masing-masing item faktor dengan rumus TNB = NDB + NBK.
Hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 4.10 Komparasi Urgensitas dan Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal
No

Faktor Internal

NF

BF
%

ND

NBD

NK
1

1
2
3

4
5
6

Strength/S
Adanya kewenangan dan
SOTK
Tersediaanya SOP
Sapras yg mamadai

NBK

TNB

FKK

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

5

4

4

2

5

4

1

1

1

4

3,27

1,09

2,76

*1

5

3
2

1
2

1
2

3
1

2
3

3
2

1
1

2
1

2
2

2,55
2,36

0,34
0,63

1,01
1,96
5,73

*2

4

5

3

1

3

1

3

2

2,91

0,19

0,33

4

3

2

1

1

1

1

2,18

0,15

0,35

*2

2

3

2

1

4

2

2,55

0,34

0,47

*1

5

33

5

1,67

2
4

13
26

5
5

0,67
1,34

5
5

5

7

2

0,14

4

3

2

7

3

0,20

4

1

2

4

14

1

0,14

2

1

2

5

Weaknesses/W
Lemahnya sistem pencatatan 1
dan dokumentasi
Rendahnya Kompetensi
1
SDM Aparatur
Sistem Pengendalian belum 2
optimal

NRK

4

15

7
8
9

Faktor Eksternal
Opportunities/O
Adanya Payung hukum dan
5
Regulasi yang memadai
Dukungan OPD terkait/Tim 2
Solid
Potensi
Ekonomi
Kab. 4
Tangerang
Yg tinggi

1,15

33

5

1,67

5

3

1

3

3

2

1

13

5

0,67

4

2

3

2

2

3

1

26

5

1,33

1

3

2

3

1

2

1

2

1

1

1

2

0,67

2,33

2

1

2

2

2,18

0,30

0,96

1

2

1

1,73

0,46

1,79
5,08

Threats/T
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BF
%

ND

NBD

10 Data Base belum terintegrasi 1

7

3

0,20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11 Daya beli relatif rendah

1

7

1

0,07

1

2

1

3

1

4

1

2

2

1

12 Masih rendahnya penegakan

2

14

1

0,14

4

2

2

2

1

2

1

2

1

1

No

Faktor Internal

NF

NK
1

1

NRK

NBK

TNB

FKK

1

1

0,07

0,27

*2

1

1,73

0,12

0,18

1,73

0,23

0,36

hukum
15
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Berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal tesebut di
atas, selanjutnya dipilih faktor kunci sukses atau faktor strategis
dengan cara memilih 2 (dua) faktor yang memiliki Total Nilai
Bobot

(TNB)

yang

terbesar

diantara

faktor-faktor

yang

berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai dengan cara
sebagai berikut :
1. FKS dipilih dari TNB yang terbesar;
2. Kalau TNB sama, dipilih NBD terbesar;
3. Kalau NBD sama, dipilih NBK terbesar;
4. Kalau NBK sama, dipilih BF terbesar;
5. Kalau BF sama dipilih berdasarkan pengalaman dan
pertimbangan rasional atau profesional judgement.
Untuk masing-masing analisis faktor lingkungan baik kekuatan
(S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) diambil 2 (dua)
faktor yang mempunyai

TNB

terbesar

dan

kedelapannya

dijadikan sebagai faktor kunci sukses sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11 Faktor-faktor Kunci Sukses
No.

BF

NRK

NBK

TNB

1.
2.
3.

Adanya kewenangan dan SOTK
Sapras yg memadai
Sistem Pengendalian belum Optimal

Faktor-faktor Kunci Sukses

33
26
14

3,27
2,36
2,55

1,09
0,63
0,34

2,76
1,96
0,47

4.

Rendahnya Kompetensi SDM

7

2,18

0,15

0,35

Aparatur
5.

Adanya payung hukum dan regulasi

33

2,00

0,67

2,33

6.

yang memadai
Potensi ekono mi Kab. Tangerang

26

1,73

0,46

1,79

7.

Masih rendahnya penegakan hukum

14

1,73

0,23

0,36
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8.

Data Base belum Terintegrasi

7

1,00

0,07

0,27

5. Posisi Kekuatan Organisasi
Berdasarkan Tabel Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal,
dalam Tabel 3 maka diketahui bahwa total nilai bobot (TNB) untuk
masing-masing faktor dapat diketahui besarannya. Faktor Internal
yang meliputi Kekuatan (S)

adalah sebesar 2,76 dan Kelemahan

(W) sebesar 0,47, yang keduanya menghasilkan garis ordinat pada
Kekuatan (S) sebesar 2,29. Sedangkan untuk faktor eksternal yang
meliputi Peluang (O) sebesar 2,33 dan Ancaman (T) sebesar 0,36. Hal
ini menghasilkan garis ordinat pada Peluang (O) sebesar 1,97.
Maka dengan demikian posisi pertemuan antar ordinat membentuk
garis koordinat pada posisi Kwadran I. Gambar

Peta Posisi

Kekuatan Organisasi sebagai disajikan pada gambar berikut:
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S–T

S= 5,73

S–O

Net S = 4,58
KUADRAN I

T=0,81

O = 5,08

Net O = 4,27
W–T
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Gambar 4. 1 Posisi Kekuatan Organisasi

Kuadran I menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki
keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing.
6. Penentuan Strategi
Penentuan strategi dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan
tujuan

dan sasaran sebagaimana teruang dalam visi misi Dinas

Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu, Strategi yang akan
dirumuskan tentunya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada baik
internal

maupun eksternal serta

memperhatikan posisi kekuatan

organisasi yang telah ditemukan. Strategi ini mempertemukan antara
antar internal dan eksternal yang mempunyai Nilai bobot tertinggi, yang
selanjutnya akan diperoleh strategi apa yang menjadi prioritas untuk
dilaksanakan. Penentuan strategi mempergunakan Formula Strategi
SWOT sebagai berikut:
Tabel 4.12 Formulasi Strategi Optimalisasi Pelayanan Perizinan dran non perijinan dlm
rangka Terciptanya Iklim
Internal

KEKUATAN (S)
1.Adanya kewenangan dan
SOTK
2.Sapras yg memadai

KELEMAHAN (W)
1. Sistem Pengendalian blm
optimal
2. Rendahnya
Kompetensi

Eksternal

SDM Aparatur
PELUANG (O)
1. Adanya Payung hukum
dan Regulasi yang
memadai
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Internal

KEKUATAN (S)
1.Adanya kewenangan dan
SOTK
2.Sapras yg memadai

KELEMAHAN (W)
1. Sistem Pengendalian blm
optimal
2. Rendahnya
Kompetensi

Eksternal

SDM Aparatur
PELUANG (O)
2. Potensi ekonomi kab Tang
Tangerang tinggi
Kab.Tangerang

S-O
Sesuai kewenangan
2. Optimalkan Sapras
untuk menggali
Ekonomi

ANCAMAN (T)
1. Masih rendahnya
penegakan hukum
2. Data Base blm

S-T
1. Lakukan penegakan
Hukum sesuai kewenangan
2. Manfaatkan Sapras untuk
menyempurkan data base

terintegrasi

W-O
pd peraturan yg ada
2. Tingkatkan Kompetensi
SDM Aparatur dg
memanfaatkan potensi
ekonomi yg tinggi
W-T
1. Tingkatkan Pengendalian
dlm rangka Kepastian hukum.
2. Tingkatkan Kompetensi
SDM Aparatur dalam
pembuatan data base
perijinan yg terintegrasi

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap strategi yang ada untuk
menetapkan strategi prioritas dengan memberikan penilaian terhadap
setiap strategi berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1.

Biaya

2.

Waktu

3.

Risiko

4.

Manfaat

5.

Urgensi
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6.

Legalitas

Untuk kriteria biaya, waktu, dan risiko dipergunakan cara
penilaian sebagai berikut :
Nilai 5

: menyatakan sangat rendah

Nilai 4

: menyatakan rendah

Nilai 3

: menyatakan cukup rendah

Nilai 2

: menyatakan tinggi

Nilai 1

: menyatakan sangat tinggi

Sebaliknya untuk kriteria manfaat, urgensi dan legal
dipergunakan cara penilaian sebagai berikut:
Nilai 5

: menyatakan sangat tinggi

Nilai 4

: menyatakan tinggi

Nilai 3

: menyatakan cukup tinggi

Nilai 2

: menyatakan rendah

Nilai 1

: menyatakan sangat rendah

Penilaian terhadap strategi-strategi yang ada untuk menetapkan
strategi prioritas seperti tertuang dalam tabel berikut:
Tabel 4.13 Analisis Penetapan Strategi dengan Menggunakan Metode Tapisan
No.

Urai
an
Kembangkan
keterpaduan
persyaratan perizinan
Sesuai kewenangan

B

W

R

M

U

L

3

3

2

5

5

4

22

III

2

Optimalkan Sapras
untuk menggali potensi
Perijinan

3

3

3

5

5

4

23

II

3

. Tingkatkan Sistem
Pengendalian dg mengacu
pd peraturan yg ada

2

3

5

5

4

3

22

III

1
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No.

Urai
an
Tingkatkan Kompetensi
SDM Aparatur untuk menggali
potensi perijinan

B

W

R

M

U

L

3

3

4

5

5

4

24

I

5

Lakukan penegakan Hukum sesuai
kewenangan

2

3

2

5

5

4

21

IV

6

Manfaatkan Sarpras untuk
menyempurnakan data base

3

3

4

4

4

3

21

IV

7

Tingkatkan Pengendalian dalam
rangka menegakkan kepastian
hukum.
Tingkatkan Kompetensi SDM
aparatur untuk penyempurnaan data
base

3

3

4

5

4

3

22

III

2

3

2

5

5

3

20

V

4

8

Jumlah

Prioritas

perijinan yg terintegrasi

Keterangan:
B = Biaya,
W = Waktu,
R = Resiko,
M = Manfaat,
U = Urgensi,
L = Legalitas

4.2.3

Organisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Bentuk organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan sudah ideal

didasarkan dari beban kerja pelayanan perijinan dan non perijinan tersebut. bentuk
organisasi yang besar sementara beban kerjanya tidak terlalu berat, hal tersebut akan
mengakibatkan pemborosan sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi
yang telah dilakukan, bentuk organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan
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beserta faktor pendukung dan konsekuensi pemerintah daerah yang telah dan akan
menyempurnakan mengimplementasikannya.
1. Aktivitas ekonomi di daerah ramai
2. Ada pelimpahan wewenang resmi
3. Laju investasi berpeluang tinggi instansi/unit teknis kepada pelayanan
4. Jumlah penduduk besar perijinan dan non perijinan
5. Dinamika penduduk tinggi , Bentuk organisasi lebih besar
6. PAD Daerah “Tinggi” ,Jumlah SDM lebih banyak
7. SDM harus berkualitas sesuai dengan bidangnya
8. Biaya operasional lebih tinggi
Pelayanan Satu Pintu
1. Aktivitas ekonomi di daerah
2. Bentuk organisasi relatif lebih sederhana
3. berpotensi ramai
4. Peluang investasi dalam dan luar
5. Pekerjaan di pelayanan satu pintu lebih bersifat administratif
6. Dinamika penduduk tinggi
7. Hambatan di unit/instansi teknis relatif
8. Biaya operasional lebih kecil
4.2.4

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan perijinan dan non perijinan

yang

kuat,

Penyelenggaraan perijinan dan non perijinan harus memiliki dasar hukum
sehingga

pelaksanaan

kegiatan

bisa

berlangsung

secara

berkesinambungan, DPMPTSP Kabupaten Tangerang, hampir sudah memiliki dasr
hukum yg diperlukan tersebut, meskipun kepala daerah mengalami penggantian.
Dasar hukum yang paling kuat dan mengikat di tingkat daerah adalah Peraturan
Daerah (Perda). Berikut adalah Dasar Hukum yang sesuai dengan kebutuhan dengan
penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
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1. Pembentukan Organisasi Perijinan dan Non Perijinan
2. Pendelegasian kewenangan jenis-jenis perijinan dan non perijinan dari
instansi/ unit teknis kepada organisasi perijinan dan non perijinan
3. Pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah kepada Kepala Perijinan dan
non perijinan dalam penandatanganan perijinan dan non perijinan
4. Penjabaran Fungsi dan Tugas Organisasi Perijinan dan Non Perijinan
5. Jenis Perijinan dan Non Perijinan yang dilayani
6. Penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (meliputi syarat, prosedur,
biaya, waktu)
7. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non
perijinan secara internal dan eksternal .

4.2.5

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan non perijinan
Setelah penetapan sistem, bentuk organisasi dan dasar hukum, tahap

selanjutnya adalah praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Hal-hal yang sudah
dipersiapkan oleh DPMPTSP Kabupaten tangerang adalah:
1. Lokasi dan Bangunan perijinan dan non perijinan
2. Interior bangunan dan Prasarana fisik
3. Teknologi Informasi
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan perijinan dan non perijinan
5. Prasarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan
6. perijinan dan non perijinan
4.2.6

Lokasi dan Bangunan Perijinan dan non perijinan
Lokasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan sudah sesuai berada di

pusat kota/ kabupaten dengan akses yang mudah dijangkau dan tersedia kendaraan
umum. Apabila sistem perijinan dan non perijinan nya dalam bentuk satu pintu,
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bentuk dan besar bangunan perijinan dan non perijinan sangat tergantung dari jenis
organisasi yang dipilih oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.
4.2.7

Interior Bangunan dan Prasarana Fisik
Bangunan tempat pelayanan perijinan dan non perijinan memiliki tempat

parkir khusus untuk pengunjungnya. Interior bangunan bersih, nyaman dan ramah
terhadap masyarakat yang datang.
Bagian-bagian penting yang harus

dalam interior bangunan pelayanan

perijinan dan non perijinan adalah:
1.

Lantai selalu bersih, penerangan cukup dengan ventilasi udara baik atau
ber-AC.

2.

Ruang tunggu dan tempat duduk yang layak dengan kapasitas yang
memadai.
Ruang tunggu dengan jumlah kursi yang cukup berada tidak jauh
dari loket (customer service) perijinan dan non perijinan sehingga
memudahkan masyarakat dalam hal antrian.

3.

Loket yang cukup dan memadai
Jumlah loket mampu menampung pengurus perijinan dan non
perijinan yang datang setiap harinya

4.

Petunjuk lokasi/tempat proses perijinan dan loket yang jelas, dalam
bentuk papan nama dan atau penunjuk arah

5.

Bentuk dan besar bangunan perijinan dan non perijinan sangat
tergantung dari jenis organisasi yang dipilih oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan daerah-daerah yang telah lebih dahulu memulai, bila
bentuk organisasi relatif sederhana yaitu pos atau unit, dalam rangka
efisiensi dan kemudahan koordinasi, biasanya bangunan merupakan
ruang yang menempel atau merupakan bagian bangunan dari bangunan
instansi induk penanggung jawab pelayanan perijinan dan non perijinan
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(biasanya Sekretariat Daerah). Namun bila organisasi sudah berbentuk
kantor atau dinas, umumnya memiliki gedung sendiri yang lebih
representatif.
6.

Ada pembatas ruangan antara customer service (petugas di loket)
dengan tim teknis (khusus untuk OSS)
Tujuannya adalah untuk menghindari kontak langsung antara
masyarakat pengurus perijinan dengan petugas teknis sehingga peluang
suap dan pungli tidak ada

7.

Memiliki ruang/tempat yang cukup dan layak untuk pemrosesan berkas,
kegiatan tim teknis dan penanganan pengaduan

8.

Menyediakan ruang khusus untuk keperluan khusus masyarakat .
Pengurus perijinan, misalnya toilet, ruang menyusui, ruang khusus
merokok, dll. Penyediaan ruang khusus ini dapat menjadikan nilai
tambah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
perijinan dan non perijinan kepada masyarakat

9.

Loket pembayaran/kasir yang terpisah dari loket-loket penerimaan
berkas persyaratannya

10. Peralatan pendukung bagi SDM yang standar untuk pelaksanaan tugas
(komputer, alat tulis kantor, dan sebagainya.

4.2.8

Teknologi Informasi (IT)
Kelengkapan teknologi informasi proses perijinan dan non perijinan sangat

diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perijinan dan non
perijinan. Teknologi informasi yang dibutuhkan yaitu standarisasi bisnis proses
perijinan dan non perijinan. Dengan adanya standarisasi bisnis proses perijinan/non
perijinan, manfaat yang diperoleh adalah:
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1.

Proses jalannya perijinan/non perijinan berjalan sesuai dengan standar
(komputerisasi) yang ditetapkan, tidak ada perijinan yang bisa dibuat
tanpa melalui proses standar yang sudah terkomputerisasi tersebut.

2.

Petugas perijinan/non perijinan dan masyarakat bisa mengetahui dan
memantau status perijinan sudah sampai pada tahap mana. Artinya, bila
ada perijinan/non perijinan yang tidak selesai tepat pada waktunya dapat
diketahui di proses/bagian mana terjadi keterlambatannya dan sekaligus
dapat dianalisis apa sebabnya dan bagaimana penyelesaiannya

3.

Database terkait perijinan dan non perijinan. Data yang tersimpan
terdiri dari data kependudukan pengurus perijinan, data jenis dan jumlah
perijinan, jumlah transaksi, nilai pendapatan dan biaya terkait
perijinan/non perijinan, pengaduan dan penyelesaian, dan data lain yang
terkait. Manfaat dari database tersebut adalah untuk mengetahui
infomasi terkait dengan data perijinan dan non perijinan, misalnya
perkembangan PAD, jumlah masyarakat yang dilayani, persepsi
masyarakat, dll. Bahkan data tersebut, terutama data kependudukan bisa
digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan kebutuhan pemerintah
daerah.

4.

Data atau petunjuk pelayanan perijinan dan non perijinan dalam bentuk
website dan atau komputer touch screen yang bisa diakses oleh calon
pengurus perijinan. Isi dari website, diantaranya: search engine, dasar
hukum dan peraturan, jenis perijinan dan non perijinan yang dilayani
termasuk syarat, prosedur, biaya, waktu; forum, berita-berita terkait
perijinan dan non perijinan, kontak kami, support link; pendaftaran
perijinan dan non perijinan online, dan sebagainya sesuai dengan
kebutuhan. Isi dari komputer touch screen diantaranya: Dasar Hukum
dan peraturan, jenis perijinan dan non perijinan yang dilayani termasuk
syarat, prosedur, biaya
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5.

Sistem komunikasi internal dan eksternal terbatas, misalnya dalam
bentuk intranet antar pegawai dan antar instansi pemerintah daerah.
Sistem komunikasi internal dan eksternal terbatas sangat bermanfaat
dalam rangka efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Dengan sistem ini
cukup banyak waktu yang dihemat karena komunikasi tidak perlu
dilakukanmelaluipertemuan langsung.

4.2.9

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan perijinan dan non perijinan
Sumber Daya Manusia yang ditempatkan dalam pelayanan perijinan

merupakan pegawai pelayanan perijinan dan non perijinan, atau pegawai yang hanya
diperbantukan, tergantung bentuk organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan
tersebut. Hal utama yang harus dimiliki oleh SDM yang bertugas di pelayanan
perijinan dan non perijinan adalah:
1.

SDM harus customer oriented
Sebagai organisasi yang bertugas melayani masyarakat maka kepuasan
masyarakat merupakan salah satu tujuan organisasi. Untuk mencapai
tujuan tersebut, seluruh unsur SDM dalam pelayanan perijinan dan non
perijinan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing harus berorientasi
pada pelanggan (masyarakat).

2.

SDM harus memiliki keahlian teknis sesuai dengan bidangnya
Untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang diberikan oleh pemerintah daerah, proses pelayanan perijinan dan
non perijinan harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu
SDM yang bergabung di organisasi ini harus memiliki keahlian teknis
yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

3.

SDM memiliki kedisiplinan dan integritas yang tinggi.
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4.

SDM mendapatkan keahlian pendukung yang relevan dengan pelayanan
masyarakat, misalnya pendidikan/kursus Public Relation, Kepribadian,
IT, program-program komputer, survey kepuasan masyarakat, dll. Selain
memiliki keahlian teknis berdasarkan latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja, SDM pelayanan perijinan dan non perijinanjuga
harus memiliki keahlian pendukung yang relevan dengan tugas yang
mereka

kerjakan

sehari-hari.

Keahlian

pendukung

ini

akan

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan.

5.

Ada pengembangan kompetensi dan karir serta reward and punishment.
Memahami untuk melayani

4.2.10

Prasarana dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan
Prasarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perijinan dan non

perijinan sangat dibutuhkan dan kelancaran pekerjaan secara internal dan untuk
kemudahan masyarakat pengurus perijinan. Prasarana dan fasilitas pendukung
penyelenggaraan perijinan dan nonperijinan yang dibutuhkan secara internal adalah
sebagai berikut:
1.

Standart Operation Procedure (SOP)
SOP berfungsi sebagai penentu arah dan panduan dalam melakukan
tugas dan kewajiban sehari-hari. Dengan adanya SOP pada tiap unit
kerja, pelaksanaan pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik sesuai
dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan.

2.

Pelatihan dan Pendidikan
Pelatihan dan Pendidikan dalam rangka pengembangan kualitas dan
karir SDM pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilakukan
bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai dan kualitas organisasi
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secara keseluruhan. Peningkatan kualitas organisasi tersebut secara
otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3.

Reward dan Punishment (Penghargaan dan sanksi)
Reward dan punishment sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas
SDM dan organisasi yang bersangkutan, karena penetapan penghargaan
dan sanksi tersebut akan membuat SDM bekerja dengan penuh tanggung
jawab dan motivasi.

Prasarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perijinan dan non
perijinan yang sebaiknya diberikan kepada masyarakat pengurus perijinan, adalah
sebagai berikut:
1.

Pengurusan perijinan gratis untuk usaha baru khususnya UKM.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang tidak akan meningkatkan
pendapatan organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan, namun
kebijakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah.

2.

Brosur-brosur tiap jenis perijinan dan non perijinan yang berisi
informasi mengenai syarat, prosedur, waktu, dan biaya. Brosur
sebaiknya dibuat dengan desain yang menarik, informatif dan dapat
disimpan dan dibawa-bawa oleh calon pengurus perijinan. Brosurbrosur tersebut sebaiknya diletakkan di tempat yang strategis, misalnya
di meja receptionist, meja customer service, atau meja dekat pintu
masuk atau ruang tunggu.

3.

Papan pengumuman ditempel yang berisi jenis-jenis perijinan, biaya,
waktu penyelesaian dan proses jalannya perijinan/non perijinan.
Pengumuman yang ditempel atau dipasang di area pelayanan perijinan
dan non perijinan akan memberikan informasi secara instan dan jelas
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kepada masyarakat yang baru pertama kali mengurus perijinan.
Pengumuman secara terbuka ini juga menunjukkan transparansi
pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat.
4.

Komputer touch screen
Fungsi komputer touch screen adalah memandu masyarakat dalam
mengurus perijinan dan non perijinan. Dengan menu dan materi yang
sama, fungsi komputer touch screen tidak berbeda jauh dengan brosur.
Apabila brosur bisa dilipat dan dibawa kemana-mana, komputer touch
screen khusus disediakan di lokasi pelayanan perijinan dan non
perijinan.

5.

Telpon umum atau wartel
Fungsi Telpon umum atau wartel bagi pemohon (masyarakat) adalah
untuk

menghubungi

pihak

keluarga,

rekan

bisnis,

bila

yang

bersangkutan mengalami masalah dalam pengurusan perijinan/ non
perijinan (misal, persyaratan kurang, informasi tambahan yang harus
diperoleh, dll)
6.

Jaringan ATM atau Bank
ATM atau Bank mungkin dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan
pembayaran perijinan dan non perijinan yang diurus. Dengan adanya
bank atau ATM, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dari
rumah, sehingga keamanan lebih terjamin

7.

Mesin fotokopi
Mesin fotokopi disediakan untuk masyarakat pengurus perijinan dan
non perijinan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam
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mengurus salinan persyaratan-persyaratan yang yang harus dipenuhi.8
Memahami untuk melayani
4.2.11

Pengaduan Masyarakat
Dalam pelayanan publik, pengaduan masyarakat merupakan salah satu

fasilitas yang harus diberikan oleh pengelola pelayanan kepada masyarakat.
Pengaduan masyarakat bisa menjadikan salah satu tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan di suatu daerah. Media pengaduan
masyarakat meliputi:
1.

Kotak pengaduan dan saran
Kotak pengaduan diletakkan di tempat yang strategis, dan untuk
mempermudah masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atau
saran sebaiknya disiapkan format pengaduan dan saran beserta alat
tulisnya

2.

SMS
Untuk menunjukkan respon yang baik terhadap pengaduan melalui sms,
pengelola perijinan sebaiknya memberi jawaban pendahuluan dengan
pemberitahuan bahwa pengaduan sudah diterima dan akan diproses
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan
operator khusus yang bertugas membalas sms tersebut

3.

Telpon
Dalam rangka pelayanan prima, pengaduan melalui telpon sebaiknya
bebas pulsa sehingga tidak memberatkan masyarakat dan pengelola
harus mempersiapkan operator khusus

4.

Email
Seperti halnya pada sms, email pengaduan yang diterima pengelola
sebaiknya langsung dijawab dalam bentuk pemberitahuan bahwa
pengaduan yang bersangkutan sudah diterima dan akan diproses sesuai
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dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu juga diperlukan operator
untuk memperlancar kegiatan.
5.

Datang langsung
Untuk mengakomodasi pengaduan yang disampaikan langsung oleh
masyarakat, pengelola pelayanan sebaiknya menyiapkan satu staff
khusus yang bertugas menerima pengaduan. Tidak seluruh media
pengaduan dan saran tersebut harus diakomodasikan oleh penyelenggara
pelayanan perijinan dan non perijinan, pengelola perijinan bisa memilih
media mana saja yang dianggap paling relevan untuk kegiatan
pelayanan perijinan dan non perijinan di daerahnya. Demikian juga
dengan operator yang harus disediakan. Satu orang bisa menjadi
operator lebih dari 1 media. Hal paling penting yang harus dilakukan
adalah prosedur tindaklanjut pengaduan masyarakat yang telah
disampaikan. Peraturan perundang-undangan sudah mengatur hal
tersebut.

4.2.12

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non
perijinan
Monitoring dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap

kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan penyelenggaraan pelayanan

perijinan dan non perijinan yang dilakukan oleh petugas terhadap masyarakat.
Dengan mengetahui kelemahan tersebut, akan dapat diupayakan perbaikan-perbaikan
dalam pelayanan sehingga tujuan akhir terciptanya kepuasan masyarakat dalam
pelayanan perijinan dan non perijinan dapat dicapai. Dalam penyelenggaraan
perijinan dan non perijinan, dalam rangka efisiensi,efektifitas, dan validitas kegiatan
monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh internal (penyelenggara perijinan)
dan eksternal (pihak independen).
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A. Internal
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan
wajib dilakukan secara internal oleh penyelenggara perijinan dan non
perijinan sendiri. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan terhadap
petugas dan masyarakat pengguna layanan. Waktu monitoring dan evaluasi
mulai dari harian sampai dengan tahunan. Waktu monitoring dan evaluasi
yang dilakukan secara internal oleh penyelenggara perijinan dan non
perijinan yang diperuntukkan bagi petugas pelayanan diantaranya adalah
sebagai berikut:
1.

Tiap hari, sebelum mulai bekerja dan atau setelah pelayanan selesai
dilakukan pada hari tersebut. Pertemuan harian dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui masalah sekaligus menyelesaikannya
dalam waktu secepat mungkin. Pertemuan harian juga bertujuan
untuk memberikan motivasi bekerja kepada petugas-petugas
pelayanan, terutama petugas yang langsung berhubungan dengan
masyarakat. Pada pertemuan pagi biasanya diberikan arahan dan
motivasi oleh kepala penyelenggara perijinan dan non perijinan
dalam menghadapi tugas hari ini. Untuk melengkapinya, pertemuan
sore dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masalah dan
hambatan yang dialami dalam pelayanan perijinan dan non
perijinan pada hari tersebut. Pertemuan dilakukan dalam bentuk
apel pagi dan atau apel sore dengan waktu kurang lebih 10 menit.
Peserta adalah seluruh pegawai yang bertugas di pelayanan
perijinan dan non perijinan.

2.

Tiap minggu atau 2 minggu sekali, di akhir minggu dalam bentuk
rapat evaluasi mingguan atau 2 mingguan. Pada pertemuan ini
dilakukan evaluasi pekerjaan selama satu atau 2 minggu. Seluruh
masalah dan hambatan pada minggu tersebut dibahas dan
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diselesaikan bersama. Peserta adalah pimpinan dari masing- masing
bagian
3.

Tiap bulan, di akhir atau awal bulan dalam bentuk rapat evaluasi
bulanan, seperti halnya pada pertemuan mingguan atau 2 mingguan,
pertemuan bulanan adalah mengevaluasi kegiatan pelayanan
perijinan dan non perijinan pada bulan tersebut. Pada evaluasi ini
diharapkan masalah-masalah yang ditemui pada setiap pertemuan
mingguan atau 2 mingguan dapat terselesaikan.

4.

Tiap tahun, di akhir tahun dalam bentuk evaluasi tahunan dan
rencana tahun ke depan. Evaluasi tahunan wajib dilaksanakan
karena evaluasi tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban
penyelenggaraan perijinan dan non perijinan kepada kepala daerah.
Pada evaluasi tahunan sebaiknya dicantumkan pula pencapaian
target, analisa SWOT, hasil survey kepuasan masyarakat serta
rencana

dan

target

penyelenggaraan

perijinan

pada

tahun

berikutnya. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non
perijinan terkait dengan penerimaan dan pendapat masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan juga
harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan perijinan. Bentuk
evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh masyarakat pengurus
perijinan dan non perijinan setiap selesai mengurus perijinan dan
non perijinan
b. Hasil pengaduan masyarakat yang berisi kritik maupun masukan
melalui kedatangan langsung, sms, telpon, dan email
c. Hasil dialog interaktif antara pengelola perijinan dan non
perijinan dengan masyarakat, misalnya melalui radio daerah
maupun pertemuan yang diselenggarakan secara langsung.

LAPORAN ANTARA

IV-65

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019

B. Eksternal
Dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat dalam keberhasilan
penyelenggaraan perijinan dan non perijinan, evaluasi yang dilakukan oleh
internal (penyelenggara pelayanan) dianggap belum cukup. Evaluasi
eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen seharusnya dilakukan
untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya dari
penyelenggaraan perijinan dan non perijinan di daerah yang bersangkutan.
Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga independen harus menghasilkan
persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan perijinan dan non perijinan.
Output bisa berbentuk indeks. Model evaluasi dengan cara ini dilakukan
melalui pengisian kuesioner oleh masyarakat pengurus perijinan dan non
perijinan. Materi kuesioner sampai proses pengolahan data dan output telah
dicontohkan dalam keputusan MenPAN.
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BAB V
KESIMPULAN

5.1

Kesimpulan
Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik pemerintah

menerbitkan PP

Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah yang

mengamanatkan daerah membentuk unit PTSP/model pelayanan OSS pada sektor
pelayanan perizinan dan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah
satu diantaranya yang mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membentuk
DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal, melalui
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 06 Tahun 2017.
Beberapa aspek yg dianalisis adalah aspek pendukung penyelenggaraan model
pelayanan OSS diantaranya adalah aspek hukum, aspek fisik, aspek teknologi, aspek
organisasi, aspek pedoman pelayanan, aspek koordinasi antar institusi pemerintah
pemberi layanan, dan aspek SDM. Kesungguhan Pemerintah Kabupaten Tangerang
dalam mempersiapkan aspek pendukung penyelenggaraan model pelayanan OSS
tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan perizinan di
DPMPTSP. Untuk melihat sejauh mana kinerja pelayanan yang diwujudkan, analisis
dilakukan

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

tersebut, kemudian dikaitkan

dengan proses pemberlakuannya. Selanjutnya untuk mengukur kualitas pelayanan
perizinan di DPMPTSP , menggunakan konsep dari Zeithaml, yang mengukur kualitas
pelayanan publik dari dimensi tangible, reliability, responsiviness, assurance dan
empathy. Dimana setiap dimensi tersebut memiliki beberapa indikator kualitas
pelayanan publik.
Hasil analisis menujukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah
mempersiapkan aspek pendukung penyelenggaraan model pelayanan OSS di DPMPTSP
dengan

cukup

baik.

Pertama,

Pemerintah

Kabupeten

Tangerang,

berhasil

mempersiapkan aspek fisik diantaranya kantor/tempat pelayanan OSS yang layak juga
kuantitas dan kualitas alat bantu pelayanan (komputer, printer, alat potokopi, hingga
kendaraan dinas) sudah terpenuhi, Kedua, sudah mempersiapkan aspek teknologi
informasi. DPMPTSP sudah memiliki sistem komputer/sistem informasi yang relevan
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untuk penyelengaraan model pelayanan OSS. Sistem informasi pengolah data menjadi
keniscayaan dalam penyelenggaraan model pelayanan OSS, dimana penerapan model
tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan dokumen hard file dan
merubahnya ke dalam bentuk dokumen soft file yang diproses melalui sistem informasi
pengolah data yang terintegrasi dengan semua bagian. Selain itu dinas ini sudah
memiliki website dinas sehingga dapat mempublikasikan informasi pelayanan perizinan
dan penanaman modal.
Ketiga, sudah mempersiapkan aspek organisasi. Struktur organisasi dan tupoksi
organisasi DPMPTSP yang disahkan/diterbitkan. Artinya penyelenggaraan model
pelayanan OSS di DPMPTSP sudah dibarengi dengan kejelasan tugas dan fungsi para
pegawai di dalamnya. Keempat, sudah mempersiapkan aspek pedoman pelayanan.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, DPMPTSP, memiliki standar pelayanan dan
SOP.
Kelima, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah cukup baik mempersiapkan
aspek kooordinasi antar institusi pemberi layanan. Meskipun status kelembagaan
DPMPTSP berbentuk dinas dan memiliki kewenangan menyelenggarakan jenis
pelayanan perizinan, beberapa lembaga belum mau mendelegasikan kewenangannya
kepada dinas ini. Dilihat dari aspek SDM, sebagian pegawai belum mampu beradaptasi
dengan model pelayanan OSS/model pelayanan cepat, belum memiliki kompetensi yang
mumpuni dalam penggunaan alat bantu pelayanan OSS, kurang disiplin, hingga
kurangnya tanggung sementara.
Keberhasilan

Pemerintah

Kabupaten

Tangerang

mempersiapkan

aspek

pendukung penyelenggaraan model OSS, Dari hasil pengukuran kualitas pelayanan
publik, yang didasarkan pada data wawancara terhadap masyarakat dan keterlibatan
penulis secara langsung menunjukkan bahwa dinas ini belum mampu mewujudkan
kualitas pelayanan perizinan pada semua dimensi yaitu tangible, reliability,
responsiviness, assurance dan empathy.
Rangkaian hasil analisis inilah yang menujukkan bagaimana Pemerintah
Kabupaten Tangerang memberlakukan model pelayanan OSS di DPMPTSP. Dengan
segala ketidaksiapan pada aspek pendukung penyelenggaraan yang turut menghasilkan
rendahnya kinerja dan kualitas pelayanan perizinan, dapat dinilai bahwa pemberlakuan
model pelayanan OSS memang dipaksakan dan terburu- buru. Dari hasil analisis
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tersebut diketahui bahwa misi pemberlakuan model pelayanan

OSS

untuk

meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
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