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ABSTRAK 
 
 

 Anggraini, Windy Citra 2011. “Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
bidang investasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 
melalui Sistem One Stop Service”. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum 
dan Pembimbing II: Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 124 Hal. 
 
 
Kata Kunci: Strategi peningkatan PAD, Melalui Sistem One Service 

Strategi peningkatan PAD(Pendapatan Asli Daerah) bidang investasi di 
KPPT Kabupaten Kudus melalui Sistem One Stop Service adalah Suatu upaya 
atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Khususnya di 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) dalam menciptakan iklim usaha 
yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas 
layanan publik terutama pelayanan prima di bidang Penanaman Modal ( Investasi 
) dan Perizinan kepada masyarakat dengan Penyelenggaraan “ Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu ( One Stop Service )” sehingga investasi di 
Kabupaten Kudus diharapkan semakin berkembang. 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, setelah menggunakan sistem 
pelayanan One Stop Service, minat berinvestasi masyarakat menjadi lebih baik, 
karena sistem pelayanan ini dirasa lebih efesien, efektif, tidak berbelit–belit, biaya 
yang murah dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam menyelesaikan proses 
perizinan, masyarakat pun akhirnya memiliki kesadaran yang tinggi akan 
pentingnya memiliki izin dalam berwirausaha khususnya di bidang investasi. 
 Penelitian penulisan skripsi ini di batasi pada permasalahan, sebagai 
berikut : 1) Strategi peningkatan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten 
Kudus melalui Sistem One Stop Service, 2) Penerapan Sistem One Stop Service di 
Kantor PPT dalam meningkatkan PAD   khususnya di bidang investasi di 
Kabupaten Kudus 3) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam 
meningkatkan PAD di bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus. 
  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yuridis 
sosiologis, penelitian ini beralokasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Kudus, apa saja kendalanya, dan bagaimana upaya peningkatan 
pelayanan perizinan. Pendekatan yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, penelitian akan difokuskan pada 
Strategi Peningkatan PAD Bidang Investasi di KPPT Kabupaten Kudus melalui 
sistem one stop service, penerapan sistem one stop service, serta faktor 



 

ix 

pendukung dan penghambat dalam meningkatkan PAD. Sumber data diperoleh 
melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara yang melibatkan responden 
dan informan dari instansi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kudus, dan 
masyarakat Kabupaten Kudus. Objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan 
teknik triagulasi sumber. Analisis data mengutamakan metode analisis kualitatif 
melalui serangkaian kegiatan dari pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi 
data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem one stop service yang di 
terapkan di KPPT Kabupaten Kudus adalah  Suatu upaya atau usaha yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Khususnya di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu ( KPPT ) dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif 
dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik 
terutama pelayanan prima di bidang Penanaman Modal ( Investasi ) dan Perizinan 
kepada masyarakat, sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin 
berkembang. Dengan diterapkannya Sistem One Stop Service pengurusan 
perizinan dan non perizinan menjadi lebih mudah, selain itu juga biaya untuk 
mengurus perizinan dan non perizinan menjadi murah, serta waktu yang di 
butuhkan menjadi lebih cepat, Sehingga tujuan dari penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan publik dapat terwujud. 
 Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: 1) Perlunya penambahan dan 
penyempurnaan jumlah petugas KPPT juga peningkatan tingkat profesional untuk 
petugas, penambahan kualitas pegawai KPPT bisa dengan cara mengikuti diklat 
atau pelatihan-pelatihan semacamnya demi terciptanya pelayanan yang maksimal; 
2) Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang 
memadai. Apabila tidak dibenahi diperkirakan akan mengganggu jalannya 
pertumbuhan investasi khususnya di Kabupaten Kudus; 3) Adanya upaya 
peningkatan pelaksanaan Sistem One Stop Service didalam pelayanan perizinan 
khususnya di bidang investasi, guna meningkatkan kualitas manajemen pelayanan 
yang lebih baik; 4) Lebih meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat yang 
belum mengerti akan adanya Sistem One Stop Service dengan cara sosialisasi, 
sehingga dapat memberikan mutu pelayanan yang baik. 
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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang  

Pada dasarnya pembentukan daerah sebagai daerah otonomi telah diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

18 ayat (5) UUD  1945 yang berbunyi : “ Pemerintahan daerah menjalankan 

otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat “. Sedangkan hal yang berkaitan 

dengan hak penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri disebutkan dalam Pasal 

18 ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi : “ Pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan “. 

Implementasi otonomi bagi suatu daerah merupakan pola hubungan 

kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan 

memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah yang dilaksanakan secara 

transparan dan proposional sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 A ayat  (1) 

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Hubungan kewenangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota diatur 

dengan Undang-undang dengan kekhususan dan keragaman daerah “ . Sedangkan 

hubungan yang lebih khusus lagi dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “ Hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan daya alam dan sumber daya lainnya 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara 

adil dan selaras berdasarkan Undang-undang “ . 



2 

 

Mendasarkan pada ketentuan tersebut dapat ditunjukkan bahwa 

kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakat melekat juga kewenangan daerah untuk melakukan pemungutan atas 

jasa pelayanan yang diberikan dan sekaligus melaksanakan pengelolaan 

pendapatannya. Selain hak dan kewenangan sebagai wewenang pangkal daerah 

seperti diatas, dalam isi pelaksanaan otonom I daerah telah mengatur pula 

mengenai pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap pemerintahan 

dan masyarakat daerah yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 

18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Negara mengakui 

dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang 

diatur dengan undang undang “. Sedangkan ayat (2) dijelaskan pula bahwa : “ 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam Undang-undang “ . 

Berkaitan dengan kewenangan daerah di atas, dapat ditunjukkan bahwa 

pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kewenangan wajib daerah sebagai 

bidang tugas pemerintahan daerah yang diselenggarakan dengan memperhatikan 

perkembangan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti tugas 

tugas perkerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan, industri, perdagangan,  penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja, kecuali kewenangan dalam bidang politik 

luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter/fiskal, dan agama. 
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Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ Penyelenggaraan pemerintahan adalah 

Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden dan oleh menteri Negara “ . 

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “ Penyelenggara pemerintahan 

daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD “, hal ini dikandung maksud bahwa 

meskipun otonomi diberikan seluas luasnya kepada daerah tetapi tidak dapat 

menyelenggarakan pemerintahan sekehendak daerah itu sendiri tetap ada kontrol 

dari pemerintahan pusat. 

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, sebagai pelaksanaan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 

membawa konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

maka sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada pemerintah Daerah 

sebagai deaerah otonom yaitu Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, 

sebagai Daerah otonom baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota 

maka dapat menyelenggarakan hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus 

dan mengatur sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib dan urusan pilihan. 
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1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk daerah 
Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota 
meliputi : 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;  
e. Penanganan bidang kesehatan; 
f. Penyelenggaraan pendidikan;  
g. Penanggulangan masalah sosial;  
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;  
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
j. Pengendalian lingkungan hidup;  
k. Pelayanan pertanahan; 
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  
n. Pelayanan administrasi penanaman modal;  
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan;  

 
2. Urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 
unggulan daerah yang bersangkutan. 

(Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) 
 

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah maka pemerintahan daerah 

diberikan hak, yaitu : 

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
b. Memilih pimpinan daerah;  
c. Mengelola aparatur daerah;  
d. Mengelola kekayaan daerah;  
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;  
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan       

sumber daya lainnya yang berada didaerah; 
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yan sah; 
h. Mendapatkan  hak lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 
(Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) 

 
Berkaitan dengan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan tersebut 

dalam  melaksanakan tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup 

oleh Sekertariat Daerah maka dibentuklah Lembaga Teknis Daerah 
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Kabupaten/Kota melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 

2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dimaksud merupakan 

bentuk persetujuan pemerintah pusat terhadap kewenangan Kabupaten dan Kota 

dalam penanganan bidang-bidang seperti bidang pertanian, bidang kehutanan, dan 

perkebunan, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang penanaman modal, 

bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial, dan bidang perhubungan 

khususnya sub bidang perhubungan darat atas usulan daerah melalui Surat Bupati 

Kudus Nomor 045.2/5537 Tanggal 28 September 2000. 

Adapun tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan bidang penanaman 

modal termasuk di dalamnya pelayanan investasi dan pelayanan perizinan maka 

sesuai program kerja Bupati Kudus dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, 

Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Lembaga Teknis, satuan Polisi Pamong Praja, Dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus, tepat pada tanggal 23 September 2003 dibentuklah 

Kantor dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kudus sebagai unsur 

pelaksana tugas tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan 

yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada daerah ini lebih disebabkan adanya pelaksanaan tugas tertentu yang belum 

tercakup oleh sekretariat daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus. 

Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan tahun 1999, 

pemerintah daerah mempunyai tugas yang berat dalam meningkatkan pendapatan 

sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah setempat. Satu 
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satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan 

mendorong investasi. Investasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor 

swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah. 

Salah satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi adalah proses 

perijinan usaha yang terkesan berbelit dan tidak transparan. Hal ini memberikan 

dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses 

perijinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan One Stop Service 

(OSS). 

Dalam upaya untuk meningkatkan arus masuk investasi PMA dan 
PMDN ke Jawa Tengah, penerapan OSS menjadi sangat strategis dan 
mendesak. Investor membutuhkan layanan perizinan investasi dengan 
kepastian biaya, waktu, dan persyaratan yang jelas. Beberapa jenis 
layanan dalam OSS adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 
Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 
tanda Daftar Gudang, Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha 
(HO/ITU), Pajak Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin 
Penggunaan Bangunan (IPB), dan Rencana Peta (Advice Planning) 
http://One Stop Service.com (accessed 17/02/10). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan OSS 

perijinan investasi dalam meningkatkan investasi di Jawa Tengah dan 

mengidentifikasi persoalan dalam penerapan OSS perijinan investasi, dan 

selanjutnya memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 

efektivitas penerapan OSS. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kabupaten-

kabupaten di Jawa Tengah yang telah menerapkan OSS perijinan investasi salah 

satunya adalah Kabupaten Kudus. 

Secara kuantitatif penerapan One Stop Service terbukti telah memberi 
dampak positif bagi perkembangan investasi di daerah. Semakin 



7 

 

mudah, murah dan cepatnya perijinan menumbuhkan keberanian 
untuk berwirausaha, terbukti dengan adanya peningkatan yang 
menonjol pada investasi non fasilitas. Kenaikan investasi sebagai 
dampak penerapan OSS pada akhirnya membawa multiplier effect 
meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan 
daerah.  
Secara kualitatif, penerapan One Stop Service oleh investor telah 
dinilai dapat memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik yaitu 
transparan, cepat dan murah. Dampak selanjutnya adalah 
berkurangnya pungutan liar, terciptanya tatanan yang lebih baik, 
meningkatnya semangat berwirausaha, meningkatnya kepercayaan 
investor dan meningkatnya citra Pemda di mata masyarakat http://One 
Stop Service.com (accessed 02/17/10). 

 
Pelayanan publik yang berkualitas, sangat diperlukan guna mengimbangi 

peningkatan kondisi sosial, ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. 

Tugas pemerintah adalah untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan 

rakyat. Berbagai keinginan, tuntutan, harapan, cita-cita dan aspirasi rakyat yang 

diakomodasikan dan diagregasikan dalam proses pemerintahan sehingga 

menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

Pemerintah melayani rakyatnya melalui rangkaian aktivitas produksi, distribusi, 

pemasaran, pelayanan dan pengendalian berbagai kebutuhan rakyat baik dalam 

bidang pelayanan publik dan pelayanan sipil. Rakyat yang berkepentingan, 

pemerintah yang memenuhi, mengatur dan melindungi dalam suatu hubungan 

antara janji dan percaya. Sepanjang proses pemenuhan kebutuhan itu rakyat 

mengamati, mengevaluasi dan memberikan sikap dan prilaku secara individual 

ataupun kelompok.  

Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan kepada warga 

masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya 
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keluhan masyarakat, itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada 

Pemerintah Kabupaten, seperti dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.  

Untuk memberikan optimalisasi proses permohonan perizinan yang benar-

benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada kantor PPT telah dibentuk 

pula Tim Teknis dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus yang 

beranggotakan dari beberapa pejabat instansi yang terkait yang bertanggungjawab 

langsung kepada Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati 

Nomor 503/1184/2003 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan 

terpadu Kabupaten Kudus. 

Berkaitan dengan Misi Kantor PPT yang ketiga yaitu “ Mendukung 

Peningkatan PAD di bidang investasi dan retribusi pelayanan perizinan “. 

Penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana ketentuan kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kudus dijalankan.  

Oleh karena itu penulis berkeinginan mempelajari lebih mendalam dengan 

mengadakan penelitian dan dengan mengambil judul : “STRATEGI 

PENINGKATAN  PENDAPATAN ASLI DAERAH BIDANG INVESTASI 

DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN 

KUDUS MELALUI SISTEM ONE STOP SERVICE” 

 

1.2    Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

         Kantor Pelayanan Terpadu merupakan Kantor yang di dalamnya mengurusi 

bidang penanaman modal termasuk di dalamnya pelayanan investasi dan 
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pelayanan perizinan, maka sesuai program kerja Bupati Kudus dengan 

mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis, satuan Polisi Pamong Praja, 

Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, tepat pada tanggal 

23 September 2003 dibentuklah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (Kantor PMPPT) Kabupaten Kudus, dalam perjalanan 

sejarahnya kelembagaan/struktur organisasi dan nama/nomenklatur Kantor 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMPPT) berubah menjadi 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dengan sistem Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (One Stop Service), resmi berdiri dan sebagai unsur pelaksana 

tugas tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dipimpin 

oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada daerah 

ini lebih disebabkan adanya pelaksanaan tugas tertentu yang belum tercakup oleh 

sekretariat daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus. 

Sejak Undang-undang Otonomi Daerah diberlakukan tahun 1999, 

pemerintah daerah mempunyai tugas yang berat dalam meningkatkan pendapatan 

sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah setempat. Satu 

satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan 

mendorong investasi. Investasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor 

swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah. 

Salah satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi adalah proses 

perijinan usaha yang terkesan berbelit dan tidak transparan. Hal ini memberikan 
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dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses 

perijinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan One Stop Service 

(OSS). 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi yang digunakan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kudus,    

khususnya berada pada KPPT; 

2. Faktor pendukung dalam meningkatkan PAD di bidang investasi pada 

KPPT Kabupaten Kudus; 

3. Faktor penghambat dalam meningkatkan PAD di bidang investasi pada 

KPPT Kabupaten Kudus; 

4. Upaya yang di lakukan dalam meningkatkan PAD di bidang  investasi 

pada KPPT di Kabupaten Kudus; 

5. Penerapan Sistem One Stop Service di KPPT dalam meningkatkan PAD 

khususnya di bidang investasi. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

   Agar masalah yang di bahas penulis tidak melebar sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Strategi yang digunakan dalam peningkatan PAD di kab kudus,   

khususnya berada pada KPPT; 
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2. Penerapan Sistem One Stop Service di KPPT dalam meningkatkan PAD 

khususnya di bidang investasi; 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan PAD di bidang 

investasi di KPPT Kabupaten Kudus. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah strategi peningkatan PAD sektor investasi di Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimanakah Penerapan Sistem One Stop Service di KPPT dalam 

meningkatkan PAD khususnya di bidang investasi? 

3. Faktor pendukung dan penghambat apakah dalam meningkatkan PAD 

bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perrnasalahan yang diuraikan di atas, tujuan yang ingin 

diperoleh penulis yaitu: 

1. Untuk mengetahui strategi peningkatan PAD sektor investasi di KPPT 

khususnya di Kabupaten Kudus ; 

2. Untuk mengetahui penerapan Sistem One Stop Service di KPPT dalam 

meningkatkan PAD khususnya di bidang investasi; 
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apakah dalam 

meningkatkan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

1.5.1 Manfaat teoritik 

1. Untuk menegembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di 

Fakultas Hukum khususnya hukum administrasi negara, Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang strategi 

peningkatan PAD sektor investasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, 

mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang 

telah terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan mengenai strategi 

peningkatan PAD sektor investasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus. 
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2. Bagi masyarakat yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan 

penjelasan strategi peningkatan PAD sektor investasi oleh Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. 

3. Bagi kalangan akademis yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai strategi peningkatan PAD 

sektor investasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus. 

4. Bagi pihak kantor perizinan yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan 

supaya dapat memberi masukan bagi pihak kantor perizinan untuk selalu 

melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam melaksanakan tugas dalam 

meningkatkan PAD sektor investasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan 

untuk membantu para pembaca dengan mudah dapat memahami skripsi ini. 

Agar skripsi ini mudah di mengerti, maka penulis akan memberikan 

gambaran secara garis besar mengenai materi yang akan di bahas dalam tiap-tiap 

bab dan sub-sub bab. 

Adapun Sistematika Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Bagian awal skripsi terdiri dari :  

Halaman judul, Abstrak, Halaman pengesahan,Halaman motto, dan 

Persembahan, Prakata, Daftar isi, Daftar lampiran, serta Daftar Tabel. 
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1.6.2 Bagian isi skripsi terdiri dari : 

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat di bagi menjadi 5 bab dan terdiri 

dari sub bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang 

menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang 

secara umum berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan, dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan mengenai kerangka pemikiran atau teori-teori 

yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang metode yang di gunakan dalam 

penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ini berisi antara lain : dasar 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian yang berisi : 

responden, informan, dan dokumen. Jenis-jenis data yang berisi : data sekunder 

dan data primer, teknik pengabsahan data, teknik pengumpulan data, objektivitas 

dan keabsahan data validitas data dan metode analisis data, dan prosedur 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

akan di teliti yang menghubungkan pemikiran dengan fakta-fakta yang di dapat 

selama melakukan penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini berisi simpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada, juga 

memberikan saran-saran yang di harapkan membantu memecahkan permasalahan. 

1.6.3 Bagian akhir skripsi terdiri dari : 

 Bagian akhir skripsi ini terdiri dari : daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK 

 

2.1 Hukum Administrasi Negara 

2.1.1 Definisi Hukum Administrasi Negara 

Pengertian tentang Hukum Administrasi Negara (HAN) banyak sekali 

dikemukakan oleh para ahli beserta cakupan-cakupannya. Kata administrasi 

berasal dari Bahasa Inggris administration yang pada mulanya berasal dari bahasa 

latin administrate yang berarti to serve atau melayani. Pengertian tentang 

administrasi ada dua pengertian, yaitu : 

2.1.1.1 Administrasi dalam arti sempit  

Administrasi dalam arti sempit adalah segala kegiatan tulis-menulis, catat-

mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan 

masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. (Marbun, 

2000:6) 

Dalam pengertian sempit ini maka pengertian administrasi itu sama 

dengan pengertian tata usaha, sehingga pengertian tata usaha itupun sama dengan 

pengertian administrasi dalam arti sempit. 

2.1.1.2 Administrasi dalam arti luas 

Pengertian administrasi dalam arti luas ini terdiri dari beberapa pendapat 

dari para ahli, yaitu : 

1) Leanord D. White 
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Menurut beliau dalam bukunya yang berjudul “Introduction on the Study 

of Publik Administration” di jelaskan bahwa administrasi sebagai suatu proses 

yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil 

atau militer, usaha yang besar atau usaha yang kecil. (Marbun, 2000:7) 

2) H.A Simon  

Di dalam bukunya yang berjudul “ Publik Administration” yang di 

maksud dengan administrasi negara adalah sebagai kegiatan dari sekelompok 

manusia mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Marbun, 

2000:7) 

3) Bintoro Tjokroamudjojo 

Administrasi adalah managemen dan organisasi dari manusia-manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. (Bintoro, 1990:1) 

4) Sondang P. Siagian 

Administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang di lakukan oleh 

seluruh aparatur Pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan 

negara. (Sondang, 1986:8) 

5) JM. Baron de gerando 

HAN adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara 

pemerintah dengan rakyat.( Herbasuki, 2004:1) 

6) Prayudhi Atmosudirdjo 

HAN adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk organisasi dan 

fungsi administrasi negara, yang terdiri dari dua tingkatan: 

a. HAN heteronom 
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Bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur 

seluk beluk organisasi dan fungsi-fungsi administrasi negara. 

b. HAN otonom 

Hukum operasional yang di cipta oleh pemerintah dan administrasi negara 

sendiri. (Herbasuki, 2004:2) 

7) Van Vollenhoven 

HAN adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan 

negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu menggunakan 

kewenangan-kewenangan kenegaraan (Herbasuki, 2004:2) 

8) Lembaga Administrasi Negara(2003) 

HAN adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 
unsur administrasi negara yang meliputi struktur kelembagaan 
negara(perlengkapan negara) dan proses penyelenggaraan negara 
termasuk proses pengelolaan hukumnya (pengembangan, pelaksanaan, 
dan evaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan) sehingga 
negara dapat berfungsi dalam menjalankan tugas pemerintahan umum 
dan pembangunan secara proporsional, serasi, tertib, dan berkeadilan, 
dalam mewujudkan tujuan berbangsa, bernegara baik dalam konteks 
nasional maupun internasional. (Herbasuki, 2004:2) 

 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa yang 

dimaksud hukum administrasi negara adalah perangkat hukum yang memuat 

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sistem dan proses administrasi 

negara dalam ketentuan diam maupun dalam keadaan bergerak. Administrasi 

negara sebagai sistem kerjasama rasional dan manusiawi dalam mewujudkan 

tujuan bersama dalam bernegara atau sebagai sistem penyelenggara negara yang 

di atur oleh HAN mempunyai kapasitas mengeluarkan produk-produk hukum 
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yang pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan memformulasikan substansi 

kebijakan publik dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. 

 

2.1.2 Sumber Hukum Administrasi Negara 

Sumber hukum di bedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam 
arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum 
dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah 
hukum (dalam hal konkrit tindakan manusia yang sesuai dengan apa 
yang dianggap seharusnya). Sedangkan sumber hukum dalam arti 
formil adalah sumber hukum yang menjadi determinan formil 
membentuk hukum (Siti Soetami, 2000:11). 

 
Sebagai sumber-sumber formil hukum administrasi negara adalah : 

1. Undang-undang (hukum administrasi negara tertulis) 
2. Praktek administrasi negara (hukum administrasi negara yang 

tidak tertulis atau yang merupakan hukum kebiasaan) 
3. Jurisprudensi 
4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara. (Siti Soetami, 

2000:11) 
 

Sedangkan sumber materiil hukum administrasi negara adalah (Marbun, 

2000:21-23) : 

2.1.2.1 Sumber Historik (sejarah) 

 Dari sudut pandang sejarah ada dua sumber hukum, yaitu : 

1. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa 

lampau di suatu tempat. 

2. Dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan lain dari masa itu 

sehingga dapat di peroleh gambaran tentang hukum yang berlaku di masa 

itu yang mungkin dapat di terima untuk di jadikan sumber hukum positif 

saat sekarang. 
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2.1.2.2 Sumber Sosiologis atau Antropologis 

Dari sudut sosiologis atau antropologis di tegaskan bahwa sumber hukum 

materiil itu adalah seluruh masyarakat beserta lembaga-lembaga sosial yang ada 

di lingkungannya. 

2.1.2.3 Sumber Filosofis 

Dari sudut filsafat ada dua masalah penting yang menjadi sumber hukum, 

yaitu : 

1. Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum 

di maksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan maka hal-hal yang 

secara filosofis dianggap adil dijadikan juga sumber hukum materiil. 

2. Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum, karena 

hukum diciptakan untuk ditaati. 

 

2.1.3 Sifat Hukum Administrasi Negara 

Sifat-sifat Hukum Administrasi Negara (HAN)  adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan-peraturan HAN tidak seragam, hal ini di sebabkan 
karena pembuatan peraturan HAN tidak pada satu tangan. Banyak 
Badan Administrasi Negara yang berwenang membuatnya. 

2. Peraturan HAN sukar atau tidak mungkin di kodifikasi. 
3. HAN adalah peka terhadap politik, dalam arti sebagai 

kebijaksanaan kenegaraan sedang Pemerintah sebagai penguasa 
negara. 

4. HAN menelusup atau merembes ke segala aspek kehidupan 
masyarakat. (Siti Soetami, 2000:13) 
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2.1.4 Fungsi Hukum Administrasi Negara 

Fungsi HAN sama halnya dengan fungsi hukum-hukum yang lain, adalah 

mencoba mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat, akan tetapi ada sedikit 

perbedaan. 

Adapun fungsi dari HAN itu sendiri yang membedakan dengan hukum 

yang lain adalah : 

1. S
ebagai jenis peraturan Perundang-undangan yang 
mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat. 

2. M
enjaga agar supaya pelaksanaan Administrasi Negara berjalan 
sebagaimana mestinya, dengan adanya pengawasan atau kontrol 
terhadap pelaksanaanya. (aparat pemerintah atau pejabat 
administrasi negara). (Siti Soetami, 2000:14) 

 

2.1.5 Ruang Hukum Administrasi Negara Lingkup  

Hukum administrasi adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan 

(dalam arti sempit), yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur : 

1. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik 
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang 

publik tersebut), di dalamnya mengatur mengenai dari mana, 
dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan 
kewenangannya, cara penggunaan kewenangan ini di tuangkan 
dalam bentuk instrumen hukum, karena itu diatur pula tentang 
pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. 

3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan 
kewenangan pemerintahan itu. 

4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang 
pemerintahan. (Ridwan, HR, 2003:33) 

 
Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang 

dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi 

tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas umum pemerintahan yang layak, maka 
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keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi adalah sekumpulan peraturan 

hukum tentang pemerintahan yang layak dalam suatu negara. 

 

2.2 Kantor PPT Sebagai Pelaksana Penerapan Sistem One Stop Service  

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) merupakan salah satu unsur 

pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman 

modal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Sistem pelayanan yang di gunakan di Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus adalah Sistem Pelayanan Satu 

Pintu (One Stop Service). Dengan berdirinya Kantor PPT maka diharapkan dapat 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

meningkatkan citra aparatur kearah yang lebih positif melalui peningkatan 

kemampuan profesionalisme aparatur, perubahan penilaian dan sikap mental 

sampai kepada penyempurnaan sistem. 

 

2.3 Penerapan sistem One Stop Service 

2.3.1 Pengertian, Tujuan,  dan Pelayanan Satu Pintu 

Berbicara soal pelayanan publik sekarang ini tentunya masih sangat 
jauh dari idealnya. Dimana seharusnya pelayanan publik 
diselenggarakan secara efesien, cepat, murah, dan tidak berbelit-belit 
akan tetapi kenyataan yang terjadi sistem pelayanan publik kita masih 
saja berbelit-belit dan menghabiskan banyak biaya, menurut 
Fitzsimons (1982).  
 

Di dalam suatu pelayanan publik tentunya mengandung suatu prinsip 

mudah, murah, cepat, dan aman, untuk itu ditetapkan peraturan Kepala PPT. Di 
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dalam pelayanan terpadu satu pintu dapat kita ketahui pengertiannya yaitu 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani 

melalui satu pintu (KEPMEN PAN No.63/KEP/M/PAN/7/2003) tentang Pedoman 

umum penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai perbandingan pelayanan 

terpadu satu atap (PTSA) adalah Pelayanan yang diselenggarakan dalam suatu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan 

proses dan dilayani melalui beberapa pintu. 

Oleh karena itu perlu adanya sebuah reformasi di bidang pelayanan publik 

sehingga kepuasan masyarakat di bidang pelayanan publik terpenuhi. Salah 

satunya adalah dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 

di Kantor PPT Kabupaten Kudus. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Satu Pintu pasal 1 Ketentuan Umum adalah Kegiatan penyelenggaraan 

perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke 

tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan pemberian 

kemudahan pelayanan proses pemberian dokumen perizinan yang di bentuk oleh 

KPPT Kabupaten Kudus, adapun tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu adalah : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu; 

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan terpadu satu pintu untuk memperoleh pelayanan 

yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; 
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3. Meningkatkan hak-hak masyarakat yang akan di layani. 

PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen 

informasi. Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh 

PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis 

pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada 

setiap proses, biaya, waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan 

yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan 

diketahui oleh masyarakat. 

Penyebarluasan informasi dilaksanakan oleh PPTSP dengan melibatkan 

aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Data dan informasi jenis 

pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. Apabila dalam 

pelaksanaan PPTSP terdapat berbagai keluhan dari masyarakat, berdasarkan pasal 

18 Permendagri No. 24 Tahun 2006 maka PPTSP wajib menyediakan sarana 

pengaduan dengan menggunakan media yang disessuaikan dengan kondisi 

daerahnya. PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, 

cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja. PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan 

masyarakat secara berkala sesuai peraturan Perundang-undangan. 

Sedangkan Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

menurut Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 3 adalah : 

(1) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparansi, 

pasti, dan terjangkau; 

(2)   Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. 
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Dalam hal Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah 

Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 

menurut pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 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; 

(3) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 

(4) Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui 
setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan 
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 memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 

(7) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. 

 

2.3.2 Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan 

terpadu satu pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah. Berdasarkan pada 

pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 perangkat daerah harus 

memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, 

yaitu :  

1. Loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi 

2. Tempat/ruang pemrosesan berkas 

3. Tempat/ruang pembayaran  
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4. Tempat/ruang penyerahan dokumen 

5. Tempat/ruang penanganan pengaduan. 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan 

dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. 

Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk 

pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota. PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan 

dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan keamanan 

berkas. Perangkat daerah yang secara teknis terkait demgan PPTSP berkewajiban 

dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas 

pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Selanjutnya pada pasal 13 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 di jelaskan 

bahwa pegawai yang di tugaskan di lingkungan PPTSP dapat di berikan khusus 

yang besarannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan 

pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan terpadu satu pintu 

secara berkesinambungan.  

 

2.3.3 Proses, Waktu, dan Biaya Penyelenggaraan Pelayanan 

Di dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dijelaskan bahwa 

pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap  

permohonan sampai dengan terbitnya dokumen, dilakukan secara terpadu satu 

pintu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis 
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perizinan tertentu. Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja di 

bawah koordinasi kepala PPTSP. 

Tim kerja teknis beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat 

daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tim 

kerja teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 

memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan 

perizinan. 

Dalam pasal 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 diatur tentang jangka 

waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 

15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan 

beserta seluruh kelengkapannya. Besaran biaya perizinan dan nonp perizinan 

dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. 

Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta 

kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan. 

 

2.3.4 Pembinaan dan Pengawasan 

Untuk Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh KPPT dengan instansi 

terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan 

dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan, serta mutu 

pelayanan terpadu satu pintu. 

Sedangkan di dalam Pengawasan penyelenggaraan pelayanan satu pintu 

dilakukan melalui :  
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1. Pengawasan melekat yang di lakukan atasan langsung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

2. Pengawasan masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat 

mengenai penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu 

3. Pengawasan fungsional yang dilakukan aparat pengawasan fungsional 

KPPT dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan 

masing-masing. 

Costumer satisfaction with service quality can be defined perception 
of received with expectation of service denned (maksudnya rasa puas 
orang yang memerlukan pelayanan meski di artikan dengan 
memperbandingkan bagaimana pemberdayaan antara pelayanan yang 
di terima dengan pelayanan yang di harapkan, (Inu Kencana Syafiie, 
2003:116) 

 
Ada 3 unsur pokok dalam pelayanan yang bermutu, yaitu : 

1. Biaya relatif harus lebih murah; 

2. Waktu mengerjakan relatif cepat; 

3. Mutu yang di berikan relatif lebih bagus.(Inu Kencana Syafiie, 2003:116-

117) 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana 

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, 

yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan 

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. 
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Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat 

pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun 

pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu 

yang membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh (Gasperz, 

1994), adalah outputnya yang tidak berbentuk (intangible output), tidak standar, 

serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi 

pada saat produksi. 

Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan Gasperz tadi 

secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya 

keduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu produk yang 

intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat 

tangible. Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana 

yang  dimiliki oleh barang. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses 

interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen. 

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum 

adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan 

kepada publik (publik=umum). Senada dengan itu, (Moenir, 1992) 

mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah “kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain 

sesuai dengan haknya.”(http://www.scribd.com/doc/11319551/Pengertian-

Pelayanan-Publik) 



30 

 

2.4 Pelayanan publik (Public Services)  

2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik (public services) atau pelayanan umum dapat diartikan 

sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (http://id. Wikipedia Indonesia.org). 

Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya pelayanan publik menjadi lebih 

responsif terhadap kepentingan publik, dimana paradigma pelayanan publik 

beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih 

memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasaan pelanggan 

(customer-driven goverment) dengan ciri-ciri : 

a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai 
kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif 
bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, 

b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga 
masyarakat mempunyai rasa meliki yang tinggi terhadap fasilitas-
fasilitas pelayanan yang telah di bangun bersama, 

c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan 
publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang 
berkualitas, 

d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 
berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang 
digunakan, 

e. Lebih mengutamakan apa yang di inginkan oleh masyarakat, 
f. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat 

dari masyarakat tentang pelayanan yang di terimanya, 
g. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, 
h. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, 

dan 
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i. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. (Agus 
Sudrajat,2005:3) 
 

Namun dilain pihak, pelayanan publik juga memiliki beberapa sifat antara 

lain : 

1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, 
2. Memiliki wide stakeholders, 
3. Memiliki tujuan sosial, 
4. Dituntut untuk akuntabel kepada publik, 
5. Memiliki complex and debated performance indicators,serta 
6. Seringkali menjadi sasaran isu politik. (Ismail Mohamad, 2003:5) 

 
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau 

pelayanan umum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang di selenggarakan oleh 
organisasi atau privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa 
publik yang di selenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah 
sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang di selenggarakan oleh 
organisasi publik. Yang dapat di bedakan menjadi :  
a. Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa 

publik yang di selenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya 
pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan 
pengguna/klien mau tidak mau harus , memanfaatkannya. 
Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan 
penjara, pelayanan perizinan. 

b. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan 
barang/jasa publik yang di selenggarakan oleh pemerintah, 
tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus 
mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara 
pelayanan. (http//id. Wikipedia.org) 

 
Ada lima karakteristik yang dipakai untuk membedakan kedua jenis 

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu : 

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai 
dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. 

2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar 
pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna 
untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 
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3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah 
penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan 
pengguna/klien. 

4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang 
kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara 
pelayanan. 

5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau 
penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. (http://id.Wikepedia 
Indonesia.org) 

 
Indikator kualitas pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi berikut : 

1. Tangibles : Kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, 
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan 
sebagainya. 

2. Realibility : Kemampuan dan keandalan dalam menyediakan 
pelayanan yang terpercaya. 

3. Responsivness : Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 
pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan 
konsumen. 

4. Assurance : Kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam 
meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Emphaty : Sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan 
kepada konsumen. (Amy Y.S Rahayu, 1997:11) 

 
Menurut Kumorotomo (1996) dalam Agus Dwiyanto (2002:50), kriteria 

yang dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, yaitu: 

1. Efisiensi 

2. Efektivitas 

3. Keadilan 

4. Daya Tanggap 

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) mengemukakan tentang 

kinerja pelayanan publik, bahwa : 

Kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai 
indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang 
baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, 
seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas 
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pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan 
pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, 
penampilan aparat yang menarik dmata pengguna jasa, seperti 
seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang 
memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. (Agus Dwiyanto, 
2005:51)  

 
Berbagai perspektif dalam melihat kinerja pelayanan publik di atas 

memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang di pergunakan untuk menyusun 

kinerja pelayanan publik sangat bervariasi. Secara garis besar, berbagai paremeter 

yang di pergunakan untuk melihat kinerja pelayanan publik dapat di kelompokkan 

menjadi dua pendekatan, yaitu melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif 

pemberi layanan dan pendekatan dengan melihat kinerja pelayanan publik dari 

perspektif pengguna jasa. Apabila kedua pendekatan tersebut di lakukan secara 

seimbang, maka penilaian terhadap kinerja pelayanan publik akan sesuai dengan 

apa yang di harapkan.  

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 

samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi 

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu 

negara kesejahteraan (welfare state). 

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu 

perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin 

baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini 

berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 



34 

 

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan 

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani 

untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. 

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, 

Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih 
profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, 
responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas 
manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat 
untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. 
(http://www.scribd.com/doc/11319551/Pengertian-Pelayanan-Publik) 
 

Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan 

kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk 

mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. 

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang 

dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan 

(aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut : 

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi 
tujuan dan sasaran; 

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 
meminta pelayanan; 

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti 
adanya kejelasan dan kepastian mengenai : 
a. Prosedur/tata cara pelayanan; 
b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif; 
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan; 
d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; 
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 
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4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, 
satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu 
penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan 
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar 
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 
maupun tidak diminta; 

5. Efisiensi, mengandung arti : 
a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan yang berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 
mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan 
kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan 
pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan; 

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat 
menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat yang dilayani; 

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, 
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani  yang senantiasa 
mengalami tumbuh kembang. 

(http://www.scribd.com/doc/11319551/Pengertian-Pelayanan-Publik 
[accessed 03/17/10] ) 

 
Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas , 

Birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran 
(revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka 
mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayanai, dari yang 
suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka 
menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan 
dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik 
pragmatis.(http://www.scribd.com/doc/11319551/Pengertian-
Pelayanan-Publik[accessed 03/17/10]) 
 

Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah daerah) 

ini, pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan apa 

yang menjadi tugas dan kewenagan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.  
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Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh 

pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat 

(public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi 

perlindungan (protection function).   

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

yang dimaksud dengan:  

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. (pasal 1 UU No. 25 tahun 2009) 
 

Dalam versi pemerintah, definisi pelayanan publik dikemukakan dalam 

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 

1993, yaitu  

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk 
barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993) 

 
Definisi Pelayanan Publik menurut SK Men PAN No. 

63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah: 

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (SK Men PAN No : 
63/Kep/M.PAN/7/2003) 
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Dalam buku Delivering Quality Services karangan  Zeithaml, Valarie A. 

(et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan 

masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang  mereka terima, baik berupa 

barang maupun jasa.  

Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada 
umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik 
tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan  oleh publik, dan 
bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai 
pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan 
oleh pemerintah. 
Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 
1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya; 
2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers; 
3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang 

diinginkan mereka; 
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan 

berkualitas; 
5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan 

lain.  
(http://www.scribd.com/doc/11319551/Pengertian-Pelayanan-Publik  
[accessed 03/17/10] 
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2.5 KERANGKA BERPIKIR 

Bagan 2.1 

 

                                  Undang-undang dasar 1945 

      Undang-Undang No.32  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

      Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

      Perda Kudus No.6 Tahun 2002 Tentang Pelayanan One Stop Servis 

      Permendagri No.24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

      Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

Pendapatan Asli Daerah 
Bersumber Dari : 

Pajak Daerah 
Retribusi Daerah  

Hasil Pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 
Lain-lain PAD yang sah 

Faktor Penghambat    Faktor Pendukung 

Upaya Penyelesaian 
Hambatan Sektor 

Investasi pada kantor 
PPT

Pelayanan dalam berivestasi 
menjadi lebih efektif dan dapat 

meningkatkan PAD di kabupaten 
Kudus 

Pelaksanaan Investasi di 
Wilayah  Kabupaten Kudus 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian atau riset menurut Kerlinger dalam buku J. Suprapto ,adalah 

sebagai berikut: 

Scientific of research is systematic controlled, empirical, and critical 
investigation of natural phenomena guided by theory and hypotheses 
aboout the presumed relations among such phenomena” (penelitian 
ilmiah merupakan investigasi fenomena alam secara sistematik, 
terkontrol, empirik, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang 
hubungan antara fenomena) (Suprapto 2003:1) 

 
Metodologi penelitian diartikan sebagai ”suatu cara atau jalan yang harus 

digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan” (Soekanto 1986:5) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data serta argumen 

yang berkualitas dan juga menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, Penelitian ini menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan 

dengan kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji 

atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada 

dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar 

tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

strategi peningkatan PAD dalam bidang investasi pada kantor PPT  di 

Kabupaten Kudus melalui One Stop Service. Sehingga dari data primer maupun 

data sekunder diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas.  
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tentang masalah  stategi peningkatan PAD dalam 

bidang investasi khususnya  pada kantor PPT di kabupaten kudus yang 

beralamatkan di Jalan. Drs. RM. Sosrokartono No.39  Kudus, telp (0291) 

438137. 

 

3.3  Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  adalah kata-kata dan 

tindakan yang Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(lofland dalam Moleong, 2004:157). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

 

3.3.1 Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Amirudin, 

2003:30). Sumber data pertama ini di catat melalui catatan tertulis yang dilakukan 

melalui wawancara, yang diperoleh peneliti dari : 

 

3.3.1.1 Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan data 

utama dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus sebagai badan atau instansi 

terkait dalam pemberian public services  melalui Sistem One Stop Service  

Adapun cara untuk mendapatkan  atau memperoleh data tersebut yaitu 
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memperoleh data langsung yang menjadi objek penelitian yang berupa 

keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. 

 

3.3.1.2 Responden 

Responden  adalah orang yang memberikan informasi kunci tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi para responden adalah, pihak-

pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau 

objek penelitian mengenai bagaimana strategi peningkatan PAD sektor investasi 

di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, yaitu Pimpinan/Staf 

dan Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus dan 

Pengguna Jasa Pelayanan Perizinan. 

 

3.3.2 Data sekunder 

Yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum 

primer, seperti Peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat 

para pakar hukum (Amirudin, 2003 : 32). Yang dapat dikatakan “dokumen yaitu 

setiap bahan tertulis atau  film” (Moleong, 2005 : 216). Hal ini dimaksudkan 

untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian yang telah dilakukan oleh 

para peneliti lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

tertulis yang berupa buku, laporan penelitian,  dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi. 

Sumber data sekunder yang digunakan adalah : 

1) Undang - undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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2) Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum 

pelayanan publik. 

3) Keputusan Bupati Nomor 503/1184/2003 Tentang Pembentukan Tim 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. 

4) Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. 

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

6) Perda Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 

Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus. 

7) Surat keputusan bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2001 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Atap. 

8) Dokumen dan kearsipan yang ada kaitannya dengan pelayanan menggunakan 

sistem One Stop Service dalam pelayanan publik di KPPT Kabupaten Kudus. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang objektif maka di dalam pengumpulan  data 

tersebut penulis menggunakan beberapa jenis data, yaitu : 

3.4.1 Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak 
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hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat memperoleh hasil 

penelitian menggunakan cara observasi langsung, observasi langsung maksudnya 

adalah dengan mengadakan pengamatan dari dekat ke tempat objek untuk 

mendapatkan data mengenai penerapan sistem One Stop Service dalam pubic 

services di KPPT Kabupaten Kudus. 

 

3.4.2 Wawancara 

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara yaitu 

“langsung, bebas, terpimpin, dan terarah, sebagai penunjang data sekunder. 

Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksikan mengenai orang, 

kejadian, organisasi, tuntutan” (Moleong 2004:186). Dalam penelitian ini 

menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara yaitu 

instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pimpinan maupun 

staf dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus yang mengetahui 

bagaimana penerapan sistem One Stop Service dilaksanakan. Untuk memperoleh 

informasi yang sedekat-dekatnya dan subjek-objeknya dalam melakukan 

wawancara harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, 

saling memberi dan menerima. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

wawancara antara lain : 

1) Mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang ramah tamah pada 
permulaan wawancara. 

2) Mengemukakan tujuan dari penelitian dalam bahasa yang mudah 
dimengerti oleh pemberi informasi. 

3) Peneliti tidak boleh memperlihatkan sikap yang tergesa-gesa. 
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4) Mengadakan pencatatan pada setiap hasil jawaban yang diberikan 
kepada informan (Hadi 2002 : 221). 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Yang dapat dikatakan “dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau  film” 

(Moleong, 2000 : 216). Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, 

memperdalam kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, laporan 

penelitian,  dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

 

3.5 Validitas Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. 

“Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data” (Moleong 2004 : 330). Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh waktu dan alat berbeda, triangulasi dengan sumber derajat dicapai 

dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengantar dengan hasil wawancara. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
c. Membandingkan keadaan perspektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong 2004 : 331) 
 

 Selanjutnya Patton menyatakan bahwa “dalam hal ini jangan sampai 

banyak mengharapkan hasil pembanding tersebut merupakan kesamaan 
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pandangan pendapat atau pemikiran. Yang penting adalah bisa mengetahui adanya 

perbedaan-perbedaan tersebut.” (Moleong 2004:331) 

Dalam suatu penelitian validitas akan sangat berpengaruh terhadap hasil 

akhir suatu penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan 

suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. 

“Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat”. (Arikunto 1997:144) 

“Sedangkan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep keabsahan (validitas) dan keandalan (realibitas).” (Moleong 

2000:171) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data untuk memperoleh data yang ada. “Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti 

yang disarankan oleh data.” (Moleong, 2000 : 103) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data normatif kualitatif yang terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan setelah kegiatan 

pengumpulan data (Maman 2001 : 1-3), yaitu : 
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3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. 

Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelurus tema, membuat 

gugus-gugus dan menulis memo. 

3.6.2 Penyajian Data 

Penyajian dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya tuang dalam berbagai matriks, 

grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat, 

dan proposisi. Kesimpulan juga diverivikasi, yaitu pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan, meminta respon atau komentar kepada responden yang 

telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan peneliti, kekokohannya, 

kecocokannya. 

3.6.4 Pengambilan Keputusan 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari satu 

kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verivikasi selama 
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penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini di dasarkan pada reduksi 

data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian. 

Reduksi data, penyajian data, menarik simpulan, dan pengambilan 

keputusan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil 

penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian. Setelah 

data tersebut sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. 

Tahapan analisis data kualitatif di atas melibatkan beberapa komponen data 

interaktif yang merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisa data. 

 

3.7 Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap 

sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

1. Menyususun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap 

tempat yang akan digunakan dalam penelitian 

3. Membuat surat ijin penelitian 

4. Menentukan informan yang akan membantu peneliti  

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 
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6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus. 

 Adapun pelaksanaannya yaitu: 

a. Melakukan wawancara dengan Pimpinan/Staf dan Pegawai kantor 

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten 

Kudus terkait tentang strategi peningkatan PAD di bidang investasi 

(studi yuridis di Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus). 

b. Mengambil data-data di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Kudus).  

c. Mengambil foto yang diperlukan untuk sarana penunjang penelitian 

dan sebagai bukti. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

investasi, Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan perhatian yang lebih besar 

pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Dimana dalam pelaksanaanya 

pelaku dunia usaha sangat membutuhkan informasi investasi, dan perizinan. 

Pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 6 

Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan satu Atap. Pemerintah 

Kabupaten Kudus membentuk UPPSA (Unit Pelayanan Satu Atap). Realita yang 

ada saat itu menunjukkan bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

perizinan dirasa masih lama, hal ini dikarenakan UPPSA hanya bertugas 

mengkoordinir beberapa Fungsi Teknis Instansi Penyelenggara Pelayanan Umum. 

Dengan demikian kesan yang timbul adalah proses pelayanan yang lamban, 

mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, tidak transparannya prosedur 

pelayanan dan biaya pelayanan yang tidak pasti. 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten kudus 

berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian 

hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan prima di 

bidang Penanaman Modal dan Perizinan kepada masyarakat dengan 

Penyelenggaraan “ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) “ 

sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin berkembang. 
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Untuk itu berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Kudus dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 

2000 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah, maka tanggal 23 September 2003 Kantor Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (PMPPT) dengan 

sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) resmi berdiri 

dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Adapun peresmiannya dilaksanakan 

oleh Bupati Kudus bertepatan dengan Hari jadi Kota Kudus ke 454. 

Dalam perjalanan sejarahnya kelembagaan/struktur organisasi dan / 

nomenklatur Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(PMPPT) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). 

Hal ini berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

sebagai tindak lanjut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka 

Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis 

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Kudus. 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas 

Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang 
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Pembentukan kantor ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal dan Perizinan dengan berbagai 

kemudahan perizinan, biaya yang transparan dan ketepatan penyelesaian.  

Dengan berdirinya Kantor PPT maka diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan citra 

aparatur kearah yang lebih positif melalui peningkatan kemampuan 

profesionalisme aparatur, perubahan penilaian dan sikap mental sampai kepada 

penyempurnaan sistem. 

Pelayanan prima di bidang perizinan di laksanakan melalui One Stop 

Service (OSS) dengan beberapa Prinsip Pelayanan Publik sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan; 

2. Kejelasan; 

3. Kepastian waktu; 

4. Akurasi; 

5. Keamanan; 

6. Tanggung jawab; 

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana; 

8. Kemudahan Akses; 

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan; 

10. Kenyamanan. 
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4.1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan KPPT Kabupaten Kudus 

1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu di Kabupaten Kudus. 

2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 tahun 2005 Tentang Pendelegasian 

Kewenangan 9 Jenis Perizinan Kepada Kepala Kantor PPT. 

3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 

Pamong Praja dan  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus. 

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis 

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus. 

 

4.1.1.2 Visi, Misi, dan Motto 

Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2009 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus. 

Dengan memperhatikah hal-hal tersebut tersusun Visi Kabupaten Kudus 

untuk jangka waktu lima tahun kedepan yaitu : “ Terwujudnya Kudus yang 

Sejahtera”. 
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Untuk merealisasikan Visi tersebut telah disusun sembilan misi Kabupaten 

Kudus, dimana salah satu misi yang terkait dengan Investasi dan Penanaman 

Modal adalah misi pertama yaitu :” Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan 

kesempatan kerja dan berusaha “ 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) sebagai organisasi Perangkat 

Daerah, juga menyusun Visi dan Misi agar dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat menunjang 

terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kudus. 

 

 VISI Kantor PPT Kabupaten Kudus adalah :  

“ Terwujudnya Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Prima dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ”. 

 MISI Kantor PPT Kabupaten Kudus adalah :  

1. Meningkatkan pengembangan penanaman modal di daerah; 

2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui Perizinan 

Terpadu Satu Pintu; 

3. Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada daerah. 

 

MOTTO :  

Kepuasan Anda adalah Kebanggaan Kami 

 

 



54 

 

4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi KPPT Kabupaten Kudus 

 Tugas Pokok 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal. 

 Fungsi 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan 

terpadu, promosi dan informasi, dan penanaman modal; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perazinan 

terpadu dan penanaman modal; 

e. Pelaksanaan kesekretariatan kantor; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

4.1.1.4 Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus 

Berdasarkan Pasal 137 Perda Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan 
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Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, sebagaimana terlihat di 

bawah ini : 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus 

 

(Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus) 

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : 

1. Kepala Kantor; 

2. Subbagian Tata 

Usaha; 

3. Seksi 

Penanaman Modal; 

KEPALA 
           KANTOR PPT 

SUB BAG. 
TATA USAHA 

SEKSI 
PENANAMAN 

MODAL 

SEKSI PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU 

SEKSI PROMOSI 
DAN INFORMASI 
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4. Seksi Pelayanan 

Perizinan Terpadu; 

5. Seksi Promosi 

dan Informasi. 

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang 

bersangkutan. 

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 

 

4.1.1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana di Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 

Saat ini Kantor Pelayanan Perizinanan Terpadu Kabupaten Kudus 

memiliki 28 pegawai. Komposisi Pegawai menurut Sumber Daya Manusianya, 

terdiri dari : 

1. Golongan IV       

: 1 Orang 

2. Golongan III       

: 21 Orang 

3. Golongan II         

: 5 Orang 



57 

 

4. Golongan II         

: 1 Orang 

5. Golongan I          

: 1 Orang 

Sedangkan Komposisi Pegawai yang menurut pendidikannya, terdiri dari : 

1. S1                  : 

16 Orang 

2. D3                 : 3 

Orang 

3. SLTA            : 8 

Orang 

4. SD                 : 1 

Orang 

Sarana dan Prasarana yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan 

Kabupaten Kudus, adalah : 

1. Ruang Kantor 

terdiri dari Front Office, Ruang Pimpinan, Ruang Rapat dan Ruang Staf. 

2. Sarana ruang 

kantor terdiri dari : 

a. Almari 

Dokumen 

b. Rak Arsip 

c. Meja/Kursi 
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d. Komputer 

e. AC 

f. Kipas angin,dll. 

3.  Sarana 

Mobilitas terdiri dari : 

a. 2 Buah Mobil Dinas 

b.9 Buah Sepeda Motor 

 

4.1.1.6 Kegiatan Operasional Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus 

Kegiatan- kegiatan yang di laksanakan dalam tahun 2009 sebagai berikut: 

 

 Bidang Penanaman Modal  

a. Temu Usaha dan 

Gelar Kemitraan tahun 2009,  

Telah dilaksanakan kegiatan Temu Usaha dan Gelar Kemitraan di bidang 

industri furniture. Kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kemitraan antara 

pengusaha besar dan kecil dan memperkuat jaringan usaha bagi pengusaha dan 

membuka peluang bagi usaha baru. 

b. Fasilitasi di 

bidang Penanaman Modal 
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Disamping temu usaha dan gelar kemitraan juga melaksanakan kegiatan 

yang bersifat fasilitasi untuk pengembangan penanaman modal maupun kerjasama 

Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pihak ketiga/investor. 

c.  Penyempurnaan 

dan penggadaan buku peluang investasi 

Di maksudkan untuk memberi informasi kepada calon investor tentang 

Potensi dan Peluang Investasi terdapat di Kabupaten Kudus yang selanjutnya 

diharapkan investor dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus. 

d. CJIBF (Central 

Java Infrastruktur Businnes Forum) 2009 

Untuk meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus, Pemerintah 

Kabupaten Kudus mengikuti CJIB (Central Java Infrastruktur Businnes Forum) 

dengan tujuan menawarkan Potensi Investasi Kabupaten Kudus (Pembangunan 

Industri Pupuk Organik, Pembangunan  Kawasan Industri, Pengembangan Obyek 

Wisata Colo dan Pengembangan Sentra Produksi Beras Organik) kepada Investor 

melalui forum Temu Usaha/Businnes Meeting. 

 

Bidang Promosi dan Informasi 

a. Mengikuti Pameran Kabupaten Expo yang di selenggarakan oleh APKASI. 

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya promosi investasi mengikuti 

kegiatan pameran Kabupaten Expo yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta. 

b. Mengikuti Pameran INVESDA EXPO  
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Kantor PPT ikut serta dalam kegiatan pameran INVESDA Expo dalam 

rangka promosi peluang investasi dan produk unggulan dari Kabupaten Kudus. 

Kegiatan pameran tersebut dilaksanakan di Jogja Convention Center (JCC) 

Yogyakarta. 

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi 

Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Kantor 

PPT melaksanakan kegiatan penyidiaan sarana dan prasarana promosi diantaranya 

berupa : Buku Profil dan Leaflet Potensi Daerah dengan maksud mempromosikan 

Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Kudus agar lebih diketahui oleh 

masyarakat dalam Skala Lokal, Regional, Nasional, dan Mancanegara telah 

digandakan Buku Profil Kabupaten Kudus serta leaflet potensi daerah. 

d. Mengikuti Pameran CJBE 2009 

Untuk meningkatkan kegiatan promosi potensi daerah, Pemerintah 

Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan pameran investasi CJBE pada 

bulan November 2009 yang akan datang di Solo Jawa Tengah. Adapun materi 

yang dipamerkan adalah masalah pelayanan perizinan dan potensi daerah 

(Booklet, Leaflet, Buku Profil Kabupaten Kudus, dan VCD Potensi Daerah dan 

VCD Perizinan serta Peta Potensi Peluang Investasi). 

e. Mengikuti pameran CJIBF 

Central java Investement Businnes Forum (CJIBF) adalah even bisnis 

internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah dan kadin Jawa Tengah yang di dukung oleh Pemerintah Kabupaten 

Kudus dan Kota se – Jawa Tengah. Kabupaten Kudus secara rutin mengikuti 
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pameran CJIBF dalam rangka promosi/penawaran terhadap profil proyek investasi 

yang ada di Kabupaten Kudus, yang meliputi bidang properti, infrasturtur, 

industri, pariwisata, pertambangan, dan agrobisnis. 

f. SDM Promosi 

Untuk meningkatkan profesionalisme khususnya di bidang promosi 

investasi, kantor PPT mengirimkan pelatihan yang berkaiatan dengan kegiatan 

promosi yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BKPM dan BPM Provinsi 

jawa Tengah. 

 Bidang Pelayanan  Perizinan 

a. Jenis – jenis pelayanan 

1. Izin Lokasi; 

2. Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian; 

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

4. Izin Gangguan (HO); 

5. Izin Usaha Industri (IUI); 

6. Tanda Daftar Industri (TDI); 

7. Izin Perluasan Industri(IPI); 

8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

b. Sistem Pelayanan  

Sistem Pelayanan di Kantor PPT Kabupaten Kudus telah menggunakan 

Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service), artinya adalah 
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pelayanan yang diselenggarakan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah 

(KPPT) berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati. 

 

4.1.1.7 Penghargaan yang pernah diraih :  

Sejak berdirinya Kantor PPT, pada tanggal 23 September 2003 upaya 

untuk memperbaiki kwalitas pelayanan terus menerus ditingkatkan agar 

pelaksanaan Sistem One Stop Service (OSS) dapat di rasakan oleh masyarakat, 

kegiatan tersebut dilakukan melalui Pemberdayaan Tim Teknis Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Peningkatan Kinerja Kantor PPT Kabupaten Kudus. 

Dengan berbagai upaya tersebut, maka Kantor PPT telah memperoleh 

beberapa pengahargaan antara lain :  

1. Satya Abdi Praja dari Gubernur Jawa Tengah atas Prestasinya dalam 

memberikan Pelayanan Publik di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu 

pada Tahun 2004. 

2. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas Prestasi Juara II 

Kabupaten/Kota Pro Investasi di Jawa Tengah pada Tahun 2004. 

3.  KPPOD Award 2004 sebagai Peringkat Terbaik daya Tarik Ivestasi 

Kabupaten di Indonesia Tahun 2004 dengan kategori Peringkat A untuk 

kategori Peningkatan Kinerja Terbaik. 

4. KPPOD Award 2004 sebagai kabupaten dengan daya tarik Investasi 

dengan kategori A untuk kategori umum. 
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5. Peserta Terbaik II Tingkat Kabupaten pada Pameran Agro And Food Expo 

2004 yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian dan PT. Wahyu 

Promo Citra. 

6. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas Prestasi Juara 

Harapan II Kabupaten/Kota Pro Investasi di jawa Tengah pada tahun 

2005. 

7. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas Prestasi Juara II 

Kabupaten/Kota Pro Investasi di Jawa Tengah pada Tahun 2006. 

8. Nominasi di bidang Pelayanan administrasi dasar yang di selenggarakan 

oleh Jawa Pos Institut of Pro Otonomi (JPIP) 2006. 

9. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas Prestasi Juara I 

Kabupaten/Kota Pro Investasi di Jawa Tengah pada Tahun 2007. 

10. Piagam penghargaan Invesment Award dari Kepala BKPM Pusat atas 

Nominasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terbaik Tingkat 

Nasional tahun 2007. 

11. Rangking 3 Daya Saing Usaha Daerah se Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2008. 

12. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas Prestasi Juara IV 

Kabupaten/Kota Pro Investasi di Jawa Tengah pada Tahun 2009. 

13. Piagam penghargaan Invesment Award dari Kepala BKPM Pusat atas 

Nominasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terbaik Tingkat 

Nasional tahun 2009. 
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4.1.2 Strategi Peningkatan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

melalui Sistem One Stop Servis 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, khususnya di Kabupaten Kudus 

merupakan salah satu kantor yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kudus 

dalam rangka untuk mendukung kegiatan investasi dengan memberikan 

kemudahan menyangkut keringanan retribusi perizinan untuk keperluan investasi 

dan penanaman modal khususnya di daerah kabupaten kudus. 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

investasi, Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan perhatian yang lebih besar 

pada peran usaha mikro, kecil,dan menengah. Dimana dalam pelaksanaanya 

pelaku dunia usaha sangat membutuhkan informasi investasi dan perizinan. 

Pada Tahun 2001, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu membentuk 

UPPSA (Unit Pelayanan Satu Atap) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus 

Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Atap. 

Pada saat itu ketika di Kantor PPT sebelum diterapkan Sistem One Stop Service, 

dan masih menggunakan Unit Pelayanan Satu Atap, realita yang ada saat itu 

menunjukkan bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dirasa 

masih lama, hal ini dikarenakan Unit Pelayanan Satu Atap hanya bertugas 

mengkoordinir beberapa fungsi teknis instansi penyelenggara pelayanan umum. 

Dengan demikian kesan yang timbul adalah proses pelayanan yang lamban, 

mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, tidak transparannya prosedur 

pelayanan dan biaya pelayanan yang tidak pasti, sehingga kesadaran minat 

berinvestasi pada masyarakat menjadi berkurang bahkan menurun, maka dari itu 
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masyarakat memilih mencari jalan pintas untuk tidak mengikuti prosedur 

perizinan khususnya dalam bidang investasi di Kabupaten Kudus. 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten 

Kudus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan 

memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama 

pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Perizinan kepada Masyarakat 

dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop 

Service), sehingga investasi di Kabupaten Kudus di harapkan semakin 

berkembang. 

 Sedangkan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One 

Stop Service) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 

2. Memberikan kemudahan perizinan, biaya yang transparan, dan ketepatan 

penyelesaian. 

3. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan publik 

Sedangkan Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

menurut Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kudus, adalah :  

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, 

pasti, dan terjangkau; 

2. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik untuk 

memperoleh pelayanan yang efektif, efisien, dan terpadu. 
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Pelayanan terpadu satu pintu merupakan wadah untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi secara terpadu dan terintegrasi dari beberapa Instansi Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Lain yang terkait untuk memudahkan 

koordinasi. 

 

4.1.2.1   Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di  

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 

Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan 

terpadu satu pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah. sarana dan 

prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan di KPPT, yaitu : 

1. Loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi; 

2. Tempat/ruang pemrosesan berkas; 

3. Tempat/ruang pembayaran; 

4. Tempat/ruang penyerahan dokumen; 

5. Tempat/ruang penanganan pengaduan. 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan 

kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. Lingkup tugas 

PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan 

non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. PPTSP mengelola 

administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Perangkat daerah yang 

secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
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melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non 

perizinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4.1.2.2 Proses, Waktu, Biaya Penyelenggaraan Pelayanan 

Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus dijelaskan 

bahwa pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari 

tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 

satu pintu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis 

perizinan tertentu atau perizinan paralel. Pemeriksaan teknis di lapangan 

dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala PPTSP. 

Tim kerja teknis beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat 

daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tim 

kerja teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 

memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan 

perizinan. 

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan 

ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas 

permohonan beserta seluruh kelengkapannya. Besaran biaya perizinan dan non 

perizinan di hitung sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. 

Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta 

kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan. 
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4.1.2.3 Pembinaan dan Pengawasan 

Untuk Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri 

dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka 

meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Pembinaan meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan 

kerja sesuai kebutuhan daerah.  

Pelaksanaan Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai 

dengan fungsi dan kewenangannya. Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh 

Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkat urusan 

pemerintahan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi. 

 

4.1.2.4 Dasar Hukum, Waktu, Penyelesaian dan Tarif Pelayanan Perizinan Pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus: 

                                                               Tabel  4.1 
Dasar Hukum, Waktu, Penyelesaian dan Tarif Pelayanan Perizinan 

Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 
No Jenis 

Pelayanan 
Waktu(Ha

ri) 
Biaya Dasar

1. Izin Lokasi 10 Hari TRIL=HDPPTxIUxIPxLT Perda No.3 Tahun 2004 
2. Izin 

Perubahan 
Tanah 

15 Hari Rp.150,-/m2 Perda No.4 Tahun 2004 

3. IMB 15 Hari R.IMB=HDBxNKBxL.Ba
ngunan 

Perda No.3 Tahun 2000 
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4. HO 15 Hari R.1G=TLx1LxIGxLRTU Perda No.6 Tahun 1999 
5. IUI 7 Hari 500.000 Perda No.6 Tahun 2002 

sebagaimana diubah 
Dengan Perda No. 7 
tahun 2006 

6. TDI 5 Hari 50.000 
7. Izin 

Perluasan 
Industri 

5 Hari 1K=50.000 
IMB=200.000 

8. nSIUP 5 Hari Kecil = 50.000 
Menengah = 150.000 
Besar = 300.000 
Daftar Ulang = 50% dari 
ketentuan tarif  
Cabang/Ganti Pemilik : 
100% 

Perda No. 7 Tahun 
2002 

9. TDP 5 Hari PT =300.000 
KOP. =20.000 
CV = 100.000 
Fa = 100.000 
Perusahaan Perseorangan 
= 25.000 
BUMN/BUMD = 200.000 
Bentuk per lain = 200.000 
Perusahaan Asing = 
1.000.000 

Perda No. 8 Tahun 
2002 

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 

 

Keterangan : 

RIMB            : Retribusi izin mendirikan bangunan 

HDP               : Harga dasar bangunan 

NKB              : Nilai koefisiensi bangunan 

RIG                : Retribusi izin gangguan 

TL                   : Tarif lingkungan 

IL                    : Indeks lingkungan 

LRTU              : Luas ruang untuk usaha 

IG                    : Indeks gangguan 

TRIL                : Tarif retribusi izin lokasi 
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HDPPT            : Harga dasar peruntukan penggunaan tanah 

IU                     : Indeks usaha 

IP                     : Indeks peruntukan tanah 

LT                    : Luas tanah 

 

Dasar hukum, waktu penyelesaian dan tarif pelayanan perizinan penulis 

tampilkan di sini, maksudnya bahwa Kantor PPT dalam menjalankan tugas 

pelayanan publik telah menggunakan pedoman umum pelayanan publik telah 

menggunakan pedoman umum pelayanan publik telah sesuai dengan Nomor 24 

Tahun 2006 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Proses Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu adanya unsur kejelasan (Adanya Dasar 

Hukum dan Rincian Biaya) dan  unsur Kepastian Waktu dimana masing-masing 

jenis pelayanan izin mempunyai waktu penyelesaian yang berbeda satu sama 

lainnya. 

Untuk mendapatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) 
di Kantor PPT Kabupaten Kudus, pemohon akan mengajukan 
permohonan di Kantor PPT Kabupaten Kudus, di bagian unit 
pelayanan  Kantor PPT dengan telah melengkapi persyaratan yang di 
butuhkan, oleh petugas berkas permohonan di proses lebih lanjut 
dengan memeriksa berkas persyaratannya, berkas-berkas permohonan 
tersebut akan di proses lebih lanjut.(Berdasarkan Wawancara dengan 
Bapak Romli Kepala Tu KPPT Kabupaten Kudus  pada tanggal 28 
Juli 2010,pukul 10.15) 
 

 
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten 

Kudus berupaya menciptakan iklim usah yang kondusif dengan memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan 

prima di bidang Penanaman Modal (Investasi) dan Perizinan kepada masyarakat 
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dengan Penyelenggaraan “ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop 

Service)” sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin 

berkembang. 

Setelah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menggunakan sistem 

pelayanan One Stop Service, minat berinvestasi masyarakat menjadi lebih 

meningkat karena sistem pelayanan ini dirasa lebih efesien, efektif, tidak berbelit-

belit, biaya yang murah dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam 

menyelesaikan proses perizinan, masyarakat pun akhirnya memiliki kesadaran 

yang tinggi akan pentingnya memiliki izin dalam berwirausaha khususnya di 

bidang investasi. 

 

4.1.3 Penerapan Sistem One Stop Service di Kantor PPT dalam meningkatkan 

PAD   khususnya di bidang investasi di Kabupaten Kudus 

Tujuan utama penerapan sistem One Stop Service di Kantor PPT 

Kabupaten Kudus adalah untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran Pemda secara efisien, efektif dan 

akuntabel, serta tercapainya good governance. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, yaitu Dra. Astuti bahwa : 

Sistem Pelayanan One Stop Sevice merupakan fasilitas yang diberikan 
oleh Pemerintah kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat khususnya para investor dalam melakukan 
pengajuan izin di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Pemerintah 
Kabupaten Kudus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif 
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dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas 
layanan publik terutama di bidang Investasi dan Perizinan kepada 
masyarakat dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(One Stop Service), sehingga investasi di Kabupaten Kudus semakin 
berkembang. 

Hasil wawancara penulis dengan beberapa responden terkait dengan 

penerapan sistem One Stop Service di Kantor PPT adalah, responden merasa 

bahwa pelayanan di Kantor PPT lebih cepat, mudah, tidak berbelit-belit, dan 

transparan.  

 

4.1.3.1 Prosedur Perizinan Pelayanan Sistem One Stop Servis di KPPT 

Kabupaten Kudus 

Prosedur pengajuan izin di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan 

menggunakan Sistem One Stop Service : 

1. Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui loket 

pelayanan dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan 

izin yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundanh-undangan yang 

berlaku; 

2. Petugas pelayanan meneliti persyaratan administrasi perizinan sesuai 

dengan izin yang dimohonkan, apabila : 

a. Persyaratan perizinan lengkap, diberi tanda terima permohonan; 

b. Persyaratan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon. 

3. Untuk persyaratan administrasi perizinan yang diterima secara lengkap, 

selanjutnya guna mendapatkan kebenaran atas berkas permohonan, Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu mengadakan rapat koordinasi dan 
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pemeriksaan lapangan bersama dengan tim teknis yang beranggotakan 

instansi terkait. 

4. Atas dasar kebenaran dan kelengakapan atas hasil pemeriksaan lapangan 

dan penelitian persyaratan administrasi, bersama dengan tim teknis 

mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan dapat atau tidaknya 

penerbitan izin yang dituangkan dalam Berita Acara. 

5. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tim teknis memutuskan untuk 

memberikan izin, KPPT segera memproses penerbitan izin dan penetapan 

SKRD; 

6. Apabila hasil rapat koordinasi dengan tim teknis memutuskan menolak 

permohonan izin, Kepala KPPT segera menerbitkan surat penolakan 

disertai alasan-alasannya; 

7. Selanjutnya berdasarkan penetapan SKRD, pemohon membayar retribusi 

ke Kas daerah sesuai dengan besarnya tarif masing-masing perizinan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Di bawah ini adalah alur mekanisme dalam mengajukan perizinan 

permohonan di KPPT Kabupaten Kudus: 
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Bagan 4.2 

                                                Mekanisme Pelayanan di KPPT 
 
 
 

    5a                            6 

     

    4a                            6  

                2b 

                                      1  

                                           4b 

                           3b                       2a                    3a                       7 

 

                             5b 

Sumber : KPPT Kabupaten Kudus 

Keterangan Bagan : 

1. Penyampaian berkas; 

2. Permohonan lengkap di koordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh 

Tim Teknis; 

3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan; 

4. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis 

memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin; 

5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis 

menolak untuk menerbitkan izin; 

Kepala Kantor 
Pelayanan    Perizinan 
Terpadu

Kasi Pelayanan 
Perizinan      Terpadu 

        Pemohon 
Petugas Pelayanana 
n Perizinan         Pemohon 

Tim Teknis 

Kas Daerah
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6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi. 

Perizinan guna di mohonkan tanda tangan Kepala Kantor; 

7. Petugas menerbitkan SKRD(Surat Keterangan Retribusi Daerah); 

8. Penandatanganan Keputusan izin dan atau piagam oleh Kepala Kantor; 

9. Pembayaran Retribusi izin; 

10. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan; 

11. Penyampaian bukti pembayaran retribusi; 

12. Penyerahan Keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon. 

 

4.1.3.2 Jenis pelayanan dan persyaratan perizinan yang di berikan oleh KPPT 

Kab. Kudus 

Jenis Pelayanan Perizinan meliputi : 

1. Izin Lokasi 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 

b. Foto copy Nomor Wajib Pajak 

c. Foto copy Akta Pendirian bagi perusaan yang berbadan hukum 

d. Uraian rencana proyek (Proposal) 

e. Foto copy Surat Persetujuan Penanaman Modal (bagi PMA/PMDN) 

f. Sketsa gambar lokasi tanah 

g. Surat Pernyataan Rencana Pembangunan Tanah. 
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2.  Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 

b. Foto copy Bukti Hak Atas Tanah (Sertifikat/ Kutipan C); 

c. Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Tanah; 

d. Foto copy Bukti Pelunasan PBB. 

 

3.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 

b. Foto copy Sertifikat Tanah/Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah; 

c. Foto copy Bukti Pelunasan PBB; 

d. Gambar Rencana Bangunan; 

e. Perhitungan konstruksi/RAB, untuk bangunan lebih dari 2 lantai, dan 

bangunan spesifikasi tertentu; 

f. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagi bangunan yang 

dipersyaratkan memiliki HO. 

 

 4. Izin Gangguan/HO 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 

b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk 

badan; 
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c. Gambar Situasi dan Denah Perusahaan yang disertai ukurannya; 

d. Keterangan status penggunaan tanah dan dilampiri foto copy Bukti 

Pemilikan Tanah tempat usaha; 

e. Pernyataan tetangga diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat; 

f. Daftar jumlah tenaga kerja dan peralatan yang digunakan; 

g. Foto copy Surat Keterangan Fiskal; 

h. Foto copy Izin Lokasi bagi Perusahaan yang di wajibkan Izin Lokasi; 

i. Foto copy Izin Mendirikan bangunan atau bikti telah mengajukan 

permohonan Izin Bangunan bagi tempat usaha dan atau kegiatan yang 

telah ada bangunannya; 

j. Turunan Bukti Kewarganegaraan dan ganti nama pengusaha WNI 

keturunan; 

k. Surat/Rekomendasi dari Instansi yang berwenang bagi perusahaan yang 

berkeharusan memiliki rekomendasi. 

 

  5. Izin Usaha Industri (IUI) 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Dewan Direksi dan Komisaris; 

b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan; 

c. Foto copy Keputusan Perizinan yang berkaitan dengan pendirian 

perusahaan; 

d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. Neraca Perusahaan. 
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 6.  Tanda Daftar Industri (TDI) 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 

b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (bila mempunyai); 

c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bila perusahaan berbadan hukum); 

d. Neraca Perusahaan; 

e. Surat Pernyataan menjaga kelestarian lingkungan. 

 

7.  Izin Perluasan Industri 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Direktur; 

b. Foto copy Tanda Daftar Industri; 

c. Rencana Perluasan Industri; 

d. Foto copy Nomor Wajib Pajak (bila mempunyai). 

 8. Surat Izin Usaha Perdagangan 

  1. Perseroan Terbatas (PT) 

    Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan; 

b. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan badan Hukum/Instansi yang 

berwenang; 

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama/Penanggung Jawab 

Perusahaan, Komisaris dan Pemegang Saham; 
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d. Foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan 

berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

e. Foto copy Nomor Wajib Pajak; 

f. Surat keterangan Domosili tempat usaha dari desa di ketahui kecamatan. 

  2. Koperasi: 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Koperasi; 

b. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang 

berwenang; 

c. Foto copy Kartu Penduduk Pengawas/Penanggung Jawab Koperasi; 

d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 

e. Foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Neraca Koperasi; 

g. Surat Keterangtan Domisili tempat usaha dari desa diketahui kecamatan. 

   3. Persekutuan Komanditer (CV) : 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah di daftarkan pada 

Pengadilan Negeri; 

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penaggung Jawab Perusahaan; 

c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 

d. Foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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e. Neraca Perusahaan; 

f. Surat Keterangan Domisili tempat usaha dari desa diketahui kecamatan. 

  4. Perorangan : 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan; 

b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah, Kepala Pasara/Kepala 

Terminal; 

c. Neraca Perusahaan; 

d. Surat Keterangan Domisili tempat usaha dari desa di ketahui kecamatan. 

  5. Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan : 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Pusat yang 

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) tersebut; 

b. Foto copy Akte atau Bukti lainnya tentang pembukaan/pendirian kantor 

Cabang Perusahaan; 

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik /Penanggung Jawab 

Perusahaan; 

d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat; 

e. Foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Surat Keterangan Domisili tempat usaha dari desa di ketahui kecamatan. 

  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang berbentuk : 
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 1. Perseroan Terbatas (PT): 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Perseroan; 

b. Foto copy Data Akte Pendirian Perseroan yang diketahui Departemen 

yang berwenang; 

c. Foto copy Akte Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada); 

d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur 

Utama/Penanggung Jawab Perusahaan; 

e. Foto copy Izin Usaha/Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu; 

f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

   7. Koperasi : 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Koperasi; 

b. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang; 

c. Foto copy kartu Tanda Penduduk Pengurus; 

d. Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan 

itu. 

  8. Firma (Fa) : 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada); 

b. Foto copy kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Pengurus; 

c. Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan 

itu. 
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  9. Pembukaan kantor cabang, kantor Pembantu, Anak perusahaan, agen dan   

Perwakilan Perusahaan : 

Persyaratannya adalah : 

a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada); 

b. Foto copy kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggung Jawab; 

c. Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu. 

d. Foto copy Surat penunjukkan sebagai Kantor cabang, Kantor Pembantu, 

anak Perusahaan, Agen, dan Perwakilan Perusahaan. 

 

 

  Tabel 4.2 

                        Data Perkembangan Jenis Izin, Jumlah Izin, Kecepatan Izin 

No Jenis Izin 
                      Jumlah Izin Kecepatan Izin 

2005 2006 2007 2008 2009 
SPM 
(hari) 

Realisasi 
(hari) 

1. Lokasi 29 30 14 24 21 10 10 
2 Perub.tanah 89 113 71 51 42 15 15 
3 IMB 805 848 810 584 418 15 12 
4 HO 256 439 357 204 184 15 15 
5 IUI 21 20 29 32 19 7 5 
6 TDI 310 460 383 225 209 5 5 
7 Perluasan 

Industri 
2 3 8 5 1 5 5 

8 SIUP 1.10
9 

1.33
1 

1.29
0 

1.16
1 

1.158 5 3 

9 TDP 1.23
8 

1.43
1 

1.19
9 

1.04
4 

1.116 5 3 

Jumlah 3.85
9 

4.67
5 

4.16
1 

3.33
0 

3.168   

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus  
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Keterangan : 

Jumlah Izin yang diterbitkan pada tahun 2009 mengalami penurunan 

sebesar 5,82 % di banding tahun 2008 (3.330 menjadi 3.136). Penurunan tersebut 

di sebabkan oleh adanya regulasi perizinan yang sangat selektif di sektor industri 

rokok dan adanya pembatasan penggunaan lahan pertanian untuk kegiatan usaha 

ataupun non pertanian lainnya. Sebagian besar jenis izin ini mengalami kenaikan 

relatif lebih besar (Izin Lokasi dan IUI). Penyesaian izin sudah sesuai dengan 

SPM (Standar Pelayanan Minimal) namun ada beberapa izin yang realisasi 

penyelesaiannya lebih cepat dari waktu yang ditetapkan antara lain : IMB, IUI, 

SIUP, dan TDP. 

Tabel 4.3 

Data Perkembangan Nilai Dan Jumlah Investasi PMA, PMDN, dan 

MANDIRI 

TH
N 

JMLH INVESTASI NILAI INVESTASI  
JUMLAH PM

A 
PMDN PMA PMDN 

FASI
LITA
S 

NON 
FASIL
ITAS 

 FASILITA
S 

NON 
FASILITAS 

2006 1 - 1.253 20.004.000.
000 

- 4.234.558.435.
093 

4.254.562.435.
093 

2007 1 3 1.115 2.987.500.0
00 

55.602.488.
000 

14.934.872.54
7.013 

14.993.462.53
5.013 

2008 1 - 1.017 37.601.916.
000 

- 8.765.193.964.
451 

8.802.795.880.
451 

2009 1 - 950 42.650.000.
000 

- 5.665.952.148.
426 

5.708.602.148.
426 

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 2009 

Keterangan : Tidak ada perusahaan PMDN yng berinvestasi di Tahun 2009, 

namun terdapat dua perusahaan PMA. Secara umum nilai investasi tahun 2009 



84 

 

melebihi target, namun dibandingkan tahun 2008 nilai investasi mengalami 

penurunan hal ini lebih di sebabkan karena adanya dampak krisis global. 

4.1.3.3 Pelaksanaan Pelayanan Sistem One Stop Servis di KPPT Kabupaten  

Kudus 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, khususnya di Kabupaten Kudus 

merupakan salah satu kantor yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kudus 

dalam rangka untuk mendukung kegiatan investasi dengan memberikan 

kemudahan menyangkut keringanan retribusi perizinan untuk keperluan investasi 

dan penanaman modal khususnya di daerah kabupaten kudus. 

Pada Tahun 2001, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu membentuk 

UPPSA (Unit Pelayanan Satu Atap) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus 

Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Atap. 

Ketika di Kantor PPT belum diterapkan Sistem One Stop Service, dan masih 

menggunakan Unit Pelayanan Satu Atap, realita yang ada saat itu menunjukkan 

bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dirasa masih lama, hal 

ini dikarenakan Unit Pelayanan Satu Atap hanya bertugas mengkoordinir 

beberapa fungsi teknis instansi penyelenggara pelayanan umum. Dengan 

demikian kesan yang timbul adalah proses pelayanan yang lamban, mekanisme 

kerja yang tidak efektif dan efisien, tidak transparannya prosedur pelayanan dan 

biaya pelayanan yang tidak pasti, sehingga kesadaran minat berinvestasi pada 

masyarakat menjadi berkurang bahkan menurun, maka dari itu masyarakat 

memilih mencari jalan pintas untuk tidak mengikuti prosedur perizinan khususnya 

dalam bidang investasi di Kabupaten Kudus. 
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Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten 

Kudus berupaya menciptakan iklim usah yang kondusif dengan memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan 

prima di bidang Penanaman Modal (Investasi) dan Perizinan kepada masyarakat 

dengan Penyelenggaraan “ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop 

Service)” sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin 

berkembang. 

Setelah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menggunakan sistem 

pelayanan One Stop Service, minat berinvestasi masyarakat menjadi lebih 

meningkat karena sistem pelayanan ini dirasa lebih efesien, efektif, tidak berbelit -

belit, biaya yang murah dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam 

menyelesaikan proses perizinan, masyarakat pun akhirnya memiliki kesadaran 

yang tinggi akan pentingnya memiliki izin dalam berwirausaha khususnya di 

bidang investasi.  

Menurut Bpk Romli, mengatakan : 

Bahwa tanggapan masyarakat khususnya Kabupaten Kudus terhadap 
One Stop Service (OSS) adalah positif dan masyarakat sangat senang 
dengan diterapkannya One Stop Service (OSS) di Kantor PPT 
Kabupaten Kudus. Karena dengan adanya  One Stop Service (OSS) 
pelayanan publik di Kabupaten Kudus menjadi lebih baik dari 
sebelumnya baik dilihat dari aparatur pemerintah yang menjalankan, 
Sumber Daya manusia, maupun perangkat organisasi pelaksana 
pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini juga tidak 
lepas dari komitmen Bupati Kabupaten Kudus untuk memperbaiki 
kinerja pelayanan publik di kabupaten Kudus. Lebih lanjut juga 
diungkapkan bahwa manfaat atau keuntungan dari diterapkannya 
Sistem One Stop Service (OSS) di Kabupaten Kudus adalah 
masyarakat lebih mudah dalam mengurus perizinan dan masyarakat 
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menjadi lebih tertib dalam mengurus perizinan. (Wawancara Tanggal 
2 Agustus 2010,pukul 09.00 di Kantor PPT Kabupaten Kudus). 

Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Bpk.Winarno warga 

Kabupaten Kudus yang mengurus perizinan Izin Lokasi. Beliau mengatakan : 

Dengan adanya Sistem One Stop Service (OSS) proses pengurusan 
perizinan menjadi lebih mudah, cepat, tidak berbelit-belit, dan tidak 
membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan sebelum diterapkan 
Sistem One Stop Service (OSS), apabila akan mengurus perizinan 
harus datang ke dinas-dinas terkait dimana dinas-dinas tersebut 
letaknya berjauhan. Akan tetapi sejak diterapkannya Sistem One Stop 
Service (OSS) pengurusan perizinan menjadi lebih mudah, karena 
semuanya di dalam satu ruangan mulai dari pendaftaran perizinan 
sampai pembayaran dan keluarnya surat perizinan di satu ruangan. 
(Wawancara tangal,2 Agustus 2010 pukul 10.30 di Kantor PPT 
Kabupaten Kudus). 

Dari sini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah 

Kabupaten Kudus setelah adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 

tahun2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

telah menerapkan model pelayanan satu pintu atau One Stop Service dengan 

seluruhnya bersifat pelayanan satu pintu. 

Dengan diterapkannya Sistem One Stop Service pengurusan perizinan dan 

non perizinan menjadi lebih mudah, selain itu juga biaya untuk mengurus 

perizinan dan non perizinan menjadi murah, serta waktu yang di butuhkan 

menjadi lebih cepat, karena semua dilakukan dalam satu ruangan mulai dari 

permohonan dan pendaftaran sampai pada penerbitan surat atau dokumen 

perizinan dan non perizinan. 

Selain itu pelaksanaan OSS di kabupaten Kudus juga telah menunjukkan 

adanya indikator kualitas pelayanan baik itu dilihat dari adanya peningkatan segi 

pemenuhan dalam bidang sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kualitas 
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pelayanan, pembenahan, dan pelengkapan infrastruktur pendukung pelaksanaan 

OSS di Kabupaten Kudus. Sehingga tujuan dari penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan publik dapat terwujud. 

 

4.1.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam meningkatkan PAD 

di bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

4.1.4.1 Faktor Penghambat  

Ada banyak faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan masih rendah 

khususnya dalam berinvestasi, Salah satu diantaranya adalah struktur organisasi 

pemerintahan masih terlalu besar. Hal ini terlihat dari panjangnya prosedur kerja 

yang harus dilalui, sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama; persoalan yang 

seharusnya mudah diselesaikan menjadi sangat sulit; jalur hirarki yang terlalu 

panjang; rentang kendali atau mekanisme pengendalian yang terlalu lebar; 

informasi yang masuk tidak cepat ditanggapi untuk diketahui dan diatasi; 

kurangnya koordinasi antara unit atau bagian; dan juga pembagian kerja yang 

kurang jelas. Disamping itu, jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada 

sangat besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk 

dilakukan pembinaan secara efektif. 

Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah. Birokrasi pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan. 

pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dan jauh tertinggal bila 
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dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. Oleh karena 

itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke 

kantor-kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam 

yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional. 

Faktor penghambat dalam peningkatan PAD khususnya bidang investasi di 

KPPT kabupaten kudus : 

a. Pemberian izin yang terkesan lama dan berbelit-belit; 

b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Apabila tidak dibenahi 

diperkirakan akan mengganggu jalannya pertumbuhan investasi 

khususnya di Kabupaten Kudus; 

c. Faktor sumber daya alam baik kualitas maupun kuantitas berperanan 

penting dalam berinvestasi,tetapi SDA di kabupaten Kudus masih belum 

terpenuhi dan terbatas. 

d. Jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada sangat besar tetapi 

dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan 

pembinaan secara efektif. 

e.  Kelengkapan sarana dan prasarana di KPPT Kabupaten Kudus  masih 

belum terpenuhi. 

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi 

pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang 

keberadaan organisasi pelayanan pemerintah. Birokrasi pemerintah sering 

dikatakan  sebagai sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. Sementara itu 
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birokrasi swasta seringkali dianggap memiliki ciri-ciri yang sebaliknya, seperti 

cepat, efisien, inovatif dan berkualitas.  

4.1.3.2 Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung yang dapat mempengaruhi investasi di KPPT 

Kabupaten Kudus yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam 

menanamkan modalnya, antara lain : 

a. Adanya iklim investasi yang kondusif. 

b. Lingkungan daerah stabil dan tidak banyak demo. 

c. Faktor Sumber Daya Manusia, dimana kesadaran masyarakat dalam 

minat berinvestasi tinggi. 

d. Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian 

dalam berusaha. 

e. Faktor kebijakan pemerintah, kebijakan langkah-langkah deregulasi dan 

debirokratisasi yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka 

menggairahkan iklim investasi Beberapa kebijakan pemerintah yang 

mempengaruhi investor, antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004   tentang Pemerintahan Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Pemerintahan Daerah 
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f. Faktor kemudahan dalam peizinan, dalam rangka meningkatkan investasi 

di daerah, maka faktor perizinan perlu diperhatikan, antara lain 

diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan 

investasi dengan cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian 

persetujuan atau perizinan investasi dengan melimpahkan wewenang 

dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. 

g. Adanya jaminan kepastian hukumnya, sehingga para investor merasa 

aman dan nyaman dalam melakukan perizinan di Kantor PPT. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Strategi Peningkatan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

melalui Sistem One Stop Service 

Strategi peningkatan PAD bidang investasi di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus  adalah dengan cara menerapkan Sistem One Stop 

Service, penerapan Sistem One Stop Service dalam memberikan pelayanan publik 

di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus adalah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan 

perizinan dengan berbagai kemudahan perizinan, biaya transparan dan ketepatan 

penyelesaian khususnya di wilayah Kabupaten Kudus.  

Penerapan sistem One Stop Service ini bukan hanya untuk menuruti 

perkembangan jaman akan teknologi yang sedang berkembang, namun lebih 

untuk mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khusunya para 



91 

 

pengguna jasa perizinan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang 

terbaik dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.   

Tujuan dari dibentuknya Sistem One Stop Service adalah Untuk 

memberikan kemudahan pada dunia usaha karena dapat menciptakan iklim 

kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha, Meningkatkan 

kualitas layanan publik, Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan publik. Disamping melayani perizinan, One Stop 

Service dapat dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan masyarakat. Melalui Sistem One Stop Service 

dengan seluruh kelengkapannya, Tujuan pengurusan perizinan usaha akan 

menjadi mudah dan murah yang membuat pelaku usaha terhindar dari biaya 

ekonomi tinggi yang biasanya terjadi pada saat proses pengurusan izin. 

Berbicara soal pelayanan publik sekarang ini tentunya ini masih sangat 

jauh dari idealnya. Dimana seharusnya pelayanan publik diselenggarakan secara 

efisien, cepat, murah, dan tidak berbelit-belit akan tetapi kenyataan yang terjadi 

sistem pelayanan publik kita masih saja berbelit-belit dan menghabiskan banyak 

biaya. 

Pelayanan publik yang berkualitas, sangat diperlukan guna mengimbangi 

peningkatan kondisi sosial, ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. 

Tugas pemerintah adalah untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan 

rakyat. Berbagai keinginan, tuntutan, harapan, cita-cita dan aspirasi rakyat yang 

diakomodasikan dan diagregasikan dalam proses pemerintahan sehingga 

menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. 
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Pemerintah melayani rakyatnya melalui rangkaian aktivitas produksi, distribusi, 

pemasaran, pelayanan dan pengendalian berbagai kebutuhan rakyat baik dalam 

bidang pelayanan publik dan pelayanan sipil. Rakyat yang berkepentingan, 

pemerintah yang memenuhi, mengatur dan melindungi dalam suatu hubungan 

antara janji dan percaya. Sepanjang proses pemenuhan kebutuhan itu rakyat 

mengamati, mengevaluasi dan memberikan sikap dan prilaku secara individual 

ataupun kelompok.  

Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan kepada warga 

masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya 

keluhan masyarakat, itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada 

Pemerintah Kabupaten, seperti dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan masih rendah. 

Salah satu diantaranya adalah struktur organisasi pemerintahan masih terlalu 

besar. Hal ini terlihat dari panjangnya prosedur kerja yang harus dilalui, sehingga 

memerlukan waktu yang terlalu lama; persoalan yang seharusnya mudah 

diselesaikan menjadi sangat sulit; jalur hirarki yang terlalu panjang; rentang 

kendali atau mekanisme pengendalian yang terlalu lebar; informasi yang masuk 

tidak cepat ditanggapi untuk diketahui dan diatasi; kurangnya koordinasi antara 

unit atau bagian; dan juga pembagian kerja yang kurang jelas. Disamping itu, 

jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada sangat besar tetapi dengan 

kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan secara 

efektif. 
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Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah. Birokrasi pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan. 

pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dan jauh tertinggal bila 

dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. Oleh karena 

itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke 

kantor-kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam 

yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional. 

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi 

pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang 

keberadaan organisasi pelayanan pemerintah. Birokrasi pemerintah sering 

dikatakan  sebagai sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. Sementara itu 

birokrasi swasta seringkali dianggap memiliki ciri-ciri yang sebaliknya, seperti 

cepat, efisien, inovatif dan berkualitas. Dalam rangka mengefektifkan, 

meningkatkan, serta memperlancar pelayanan kepada masyarakat di dalam 

mengurus perizinan, maka Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan 

Permendagri No.24/2006 mengenai pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Satu 

Pintu (One Stop Service/ OSS) sebagai salah satu dari sekian banyak organisasi 

pendukung yang merupakan bagian dari organisasi besar pemerintah daerah, yang 

bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat meliputi semua perizinan, 

rekomendasi, keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pada satu 

kantor atau satu instansi. 

Customer satisfaction with service quality can be defined perception 
of received with expectation of service desired ( maksudnya rasa puas 
orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan 
memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang 
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diterima dengan harapan pelayanan yang di harapkan) (Inu Kencana 
Syafiie,2003:116) 

Ada 3(tiga) unsur pokok dalam pelayanan yang bermutu, yaitu : 
1. Biaya relatif harus lebih rendah; 
2. Waktu mengerjakan relatif cepat; 
3. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus. (Inu Kencana 

Syafiie,2003:116-117). 
 
Oleh karena itu perlu adanya sebuah reformasi di bidang pelayanan publik 

khususnya di KPPT Kabupaten Kudus, sehingga kepuasan masyarakat di bidang 

pelayanan publik terpenuhi. Salah satunya dengan Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) atau lebih di kenal dengan Sistem Pelayanan One 

Stop Service. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 

pasal 1 Ketentuan umum adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ke 

tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen 

informasi. Data dari setiap setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan 

oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan. 

PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis 

pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada 

setiap proses, biaya, dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara 

pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yan mudah 

diakses dan diketahui oleh masyarakat. 
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Penyebarluasan informasi dilaksanakan oleh PPTSP dengan melibatkan 

aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Data dan informasi jenis 

pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. 

Apabila dalam pelaksanaan PPTSP terdapat berbagai keluhan dari 

masyarakat, berdasarkan pasal 18 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 maka 

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang 

disesuaikan dengan kondisi daerahnya. PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan 

masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesainnya 

kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. PPTSP wajib melakukan 

penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut 

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 2 adalah : 

1. Meningkatkan kualitas layanan publik; 

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik. 

 Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut 

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 3 adalah :  

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, 

pasti dan terjangkau; 

2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap palayanan publik.  

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kudus dalam 

melaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, mengutamakan dan mengedepankan 
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pelayanan yang murah, mudah, cepat, aman, dan transparan, serta melaksanakan 

tugas dan fungsi secara terpadu dan terintegrasi dari beberapa instansi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah serta lembaga lain untuk memudahkan koordinasi 

pelayanan. 

Pelayanan terpadu satu pintu yang diterapkan di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu di Kabupaten Kudus ini pada akhirnya sangat bermanfaat dan 

efektif bagi Kantor PPT itu sendiri dan masyarakat khususnya para investor. 

Manfaat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kudus ketika menggunakan 

Sistem One Stop Service adalah dapat mempermudah masyarakat khususnya para 

investor dalam mengurus perizinan, dan  sebagai  upaya  untuk  memberikan  

pelayanan yang  prima kepada  masyarakat . Dimana dengan begitu akan dapat 

dengan mudah menarik para investor untuk bekerjasama atau menanamkan modal 

di Kabupaten Kudus, yang nantinya keadaan ini akan mendorong dunia usaha dan 

dapat mempengaruhi perekonomian ke arah yang lebih baik di Kabupaten Kudus.       

 One Stop Service juga bermanfaat dalam menumbuhkan iklim investasi 

yang kondusif untuk meningkatkan daya saing, kemandirian ekonomi daerah, 

serta meningkatnya aksesibilitas UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan, 

dan tentu saja akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta memicu 

peningkatan pendapatan asli daerah. 

Sedangkan Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para 

investor dalam menggunakan Sistem Pelayanan Satu pintu atau One Stop Service 

ini bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petugas Sistem One Stop 

Service yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Kudus pada, serta 
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proses perizinan yang tidak berbelit-belit, mudah, murah, dengan biaya yang 

transparan, serta ketepatan dalam penyelesaian proses perizinan, adanya kepastian 

dalam berusaha, kelancaran dalam berproduksi, serta terwujudnya daya saing 

yang tinggi. 

Disamping melayani perizinan, One Stop Service juga dapat dijadikan 

sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk memberikan semua informasi yang 

dibutuhkan masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah serta dapat meningkatkan kinerja aparatur daerah dalam 

pelayanan publik. Melalui One Stop Service dengan seluruh kelengkapannya, 

pengurusan perizinan usaha akan menjadi mudah dan murah yang membuat 

pelaku usaha terhindar dari ekonomi biaya tinggi yang biasanya terjadi pada saat 

proses pengurusan izin. 

 

4.2.2 Penerapan Sistem One Stop Service di Kantor PPT dalam 

meningkatkan PAD khususnya bidang investasi di Kabupaten Kudus 

Tujuan utama penerapan Sistem One Stop Service di Kantor PPT 

Kabupaten Kudus adalah untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran Pemda secara efisien, efektif dan 

akuntabel, serta tercapainya good governance. 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, khususnya di Kabupaten Kudus 

merupakan salah satu kantor yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kudus 

dalam rangka untuk mendukung kegiatan investasi dengan memberikan 
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kemudahan menyangkut keringanan retribusi perizinan untuk keperluan investasi 

dan penanaman modal khususnya di daerah kabupaten kudus. 

Pada Tahun 2001, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu membentuk 

UPPSA (Unit Pelayanan Satu Atap) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus 

Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Atap. 

Ketika di Kantor PPT belum diterapkan Sistem One Stop Service, dan masih 

menggunakan Unit Pelayanan Satu Atap, realita yang ada saat itu menunjukkan 

bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dirasa masih lama, hal 

ini dikarenakan Unit Pelayanan Satu Atap hanya bertugas mengkoordinir 

beberapa fungsi teknis instansi penyelenggara pelayanan umum. Dengan 

demikian kesan yang timbul adalah proses pelayanan yang lamban, mekanisme 

kerja yang tidak efektif dan efisien, tidak transparannya prosedur pelayanan dan 

biaya pelayanan yang tidak pasti, sehingga kesadaran minat berinvestasi pada 

masyarakat menjadi berkurang bahkan menurun, maka dari itu masyarakat 

memilih mencari jalan pintas untuk tidak mengikuti prosedur perizinan khususnya 

dalam bidang investasi di Kabupaten Kudus. 

Hal ini dapat dilihat mulai dari penyederhanaan penyelenggaraan 

pelayanan. Dimana sebelumnya penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Kudus 

masih menerapkan model pelayanan fungsional dan konvensional. Di dalam 

model pelayanan fungsional atau konvensional, masyarakat yang mengajukan 

permohonan beberapa perizinan, harus mengetahui dinas teknis mana saja yang 

mengeluarkan izin-izin di maksud serta harus melalui proses perizinan di 

beberapa dinas. Kemudian setelah itu berganti dengan model pelayanan satu atap 
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(One Roof ). Proses penyelenggaraan pelayanan satu atap (One Roof ) dalam Unit 

Pelayanan Terpadu (UPT) ini masyarakat yang mengajukan permohonan beberapa 

perizinan cukup mendatangi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) selanjutnya UPT 

akan meneruskannya ke dinas-dinas terkait. Model pelayanan satu atap ini proses 

penandatangan perizinan masih di serahkan pada masing-masing dinas terkait. 

Dikarenakan proses penandatanganan perizinan masih dilakukan oleh dinas-dinas 

terkait, model pelayanan satu atap ini masih harus melalui beberapa pintu bukan 

satu pintu atau One Stop Service (OSS) sehingga di butuhkan waktu yang lama 

dan masih berbelit-belit. 

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten 

Kudus berupaya menciptakan iklim usah yang kondusif dengan memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan 

prima di bidang Penanaman Modal (Investasi) dan Perizinan kepada masyarakat 

dengan Penyelenggaraan “ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop 

Service)” sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin 

berkembang. 

Setelah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menggunakan sistem 

pelayanan One Stop Service, minat berinvestasi masyarakat menjadi lebih 

meningkat karena sistem pelayanan ini dirasa lebih efesien, efektif, tidak berbelit- 

belit, biaya yang murah dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam 

menyelesaikan proses perizinan, masyarakat pun akhirnya memiliki kesadaran 

yang tinggi akan pentingnya memiliki izin dalam berwirausaha khususnya di 

bidang investasi.  
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Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Definisi 

Pelayanan Publik berdasarkan UU pelayanan publik adalah sebagai berikut :  

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik (pasal 1 UU No. 25 tahun 2009). 

 

Pelayanan publik di Indonesia selama ini dinilai sangat birokratis, kaku, 

sehingga prosesnya lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang sangat 

besar. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan baku yang mengatur tentang 

standarisasi pelayanan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dwiyanto (Dwiyanto 

2006:17), bahwa para birokrat di Indonesia berorientasi kepada kekuasaan dan 

menganggap diri mereka sebagai penguasa (pangreh praja), bukan berorientasi 

pada pengabdian kepada masyarakat sebagai abdi negara (pamong praja) yang 

berusaha memenuhi semua kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan 

bagi masyarakat. Dengan adanya konsep pangreh praja tersebut seakan-akan 

hanya masyarakatlah yang membutuhkan pelayanan, sehingga para birokrat 

bertindak sesuka hati mereka dalam memberikan pelayanan hingga akhirnya 

pelayanan yang diberikan tidak dapat maksimal, pelayanan yang tidak efektif dan 

efisien, serta biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin besar pula. 

Pelayanan publik yang berkualitas, sangat diperlukan guna mengimbangi 

peningkatan kondisi sosial, ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. 

Tugas pemerintah adalah untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan 
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rakyat. Berbagai keinginan, tuntutan, harapan, cita-cita dan aspirasi rakyat yang 

diakomodasikan dan diagregasikan dalam proses pemerintahan sehingga 

menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.  

Pemerintah melayani rakyatnya melalui rangkaian aktivitas produksi, 

distribusi, pemasaran, pelayanan dan pengendalian berbagai kebutuhan rakyat 

baik dalam bidang pelayanan publik dan pelayanan sipil. Rakyat yang 

berkepentingan, pemerintah yang memenuhi, mengatur dan melindungi dalam 

suatu hubungan antara janji dan percaya. Sepanjang proses pemenuhan kebutuhan 

itu rakyat mengamati, mengevaluasi dan memberikan sikap dan perilaku secara 

individual ataupun kelompok.  

Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan kepada warga 

masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya 

keluhan masyarakat, itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada 

Pemerintah Kabupaten, seperti dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.  

Dalam rangka mengefektifkan, meningkatkan, serta memperlancar 

pelayanan kepada masyarakat di dalam mengurus perizinan, maka Departemen 

Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No.24/2006 mengenai 

pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Satu Pintu atau lebih dikenal dengan 

Sistem One Stop Service/OSS sebagai salah satu dari sekian banyak organisasi 

pendukung yang merupakan bagian dari organisasi besar pemerintah daerah, yang 

bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat meliputi semua perizinan, 
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rekomendasi, keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pada satu 

kantor atau satu instansi. 

Dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu di Kantor PPT di Kabupaten 

Kudus adalah sebagai wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terpadu 

dan terintegrasi dari beberapa instansi pemerintah serta instansi/lembaga lain yang 

terkait dan untuk memudahkan koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada 

para investor. 

Maksud diselenggarakan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (OSS) adalah 

merespon anggapan masyarakat yang selama ini dalam pengurusan perizinan 

terkesan berbelit-belit mondar-mandir dari instansi satu ke instansi lain, 

persyaratan rumit, biaya yang tidak pasti dan waktu penyelesaian tidak jelas 

sehingga layanan perizinan tidak efektif dan efisien. Adapun tujuan 

pembentukannya yaitu mewujudkan perizinan yang prima : Meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah Kabupaten, khususnya yang 

terlibat langsung dengan pelayanan perizinan kepada masyarakat. 

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan akan menentukan 

perhatian/kesetiaan pelanggan pada masa-masa mendatang. Hampir sama dengan 

dalam dunia bisnis, dunia politik/pemerintahan pun kepuasan rakyat akan layanan 

yang diberikan oleh birokrasi pemerintah akan berdampak pada meningkatnya 

dukungan kepada pemerintah. Demikian pula sebaliknya, ketidakpuasan rakyat 

terhadap layanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah akan menyebabkan 

tuntutan/gugatan kepada pemerintah. 
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Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan perbaikan dalam hal 

pelayanan publik. Perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kudus yaitu perbaikan pelayanan dalam hal perizinan. Untuk 

memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat maka 

Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Dimana 

pola pelayanan ini diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

Sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih mudah, cepat, murah, dan 

memiliki kepastian waktu pelayanan.  

Peningkatan pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus 

dimaksudkan untuk mempermudah mengurus perizinan. Dimana dengan begitu 

akan dapat dengan mudah menarik para investor untuk bekerjasama atau 

menanamkan modal di Kabupaten Kudus. Yang nantinya keadaan ini akan 

mendorong dunia usaha dan dapat mempengaruhi perekonomian ke arah yang 

lebih baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus. 

Pelayanan satu pintu ini lebih dikenal dengan sebutan One Stop Service. 

Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service Pemerintah Kabupaten Kudus 

melayani 9 (sembilan) perizinan, meliputi: 

a. Izin Lokasi; 
b. Izin perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian; 
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
d. Izin HO; 
e. Izin Usaha Industri (IUI); 
f.  Tanda Daftar Industri (TDI); 
g. Izin Perluasan Industri; 
h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
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Kesembilan perizinan tersebut berada di bawah koordinasi Kantor 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dimana segala urusan 

tersebut di bawah satu instansi lebih tepatnya pada satu kantor.  

Dalam hal ini pelayanan perizinan di Kabupaten Kudus termasuk dalam 

pola pelayanan satu pintu. Dalam Pelayanan Satu pintu atau One Stop Service ini 

akan terlihat bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petugas 

Sistem One Stop Service yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Kudus 

khusnya dalam rangka meningkatkan pandapatan asli daerah dalam bidang 

investasi. 

Prinsip penyelenggaraan pelayanan prima di bidang perizinan di Kantor 

PPT Kabupaten Kudus, menggunakan pola sesuai dengan bentuk dan sifat 

pelayanan yang di selenggarakan yaitu Pelayanan satu pintu (One Stop Service), 

dengan memberikan sifat pelayanan, yaitu sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan; 

2. Kejelasan; 

3. Kepastian Waktu; 

4. Akurasi; 

5. Keamanan; 

6. Tanggung Jawab; 

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana; 

8. Kemudahan Akses; 

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan; 

10. Kenyamanan. 
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Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada indikator kualitas 

pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi, yaitu : 

1) Tangibles : Kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, 
komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan 
sebagainya. 

2) Realibility : Kemampuan dan keandalan dalam menyediakan 
pelayanan yang terpercaya. 

3) Responsivness : Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 
pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan 
konsumen. 

4) Assurance : Kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam 
meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5) Emphaty : Sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan 
kepada konsumen. (Amy Y. S. Rahayu, 1997: 11). 
 

Dengan menggunakan pola sistem One Stop Service di Kantor PPT 

Kabupaten Kudus ditinjau dari aspek administratif diharapkan pelayanan dan data 

yang keluarkan menjadi lebih cepat dan transparan dari pelaksanaan 

pelayanannya; ditinjau dari aspek ekonomis, dengan melaksanakan pelayanan ini, 

biaya yang ditimbulkan akan cenderung lebih murah mengingat segala biaya yang 

ditimbulkan akan langsung masuk melalui bank yang ditunjuk daerah sehingga 

mengurangi kemungkinan biaya yang tinggi akibat proses yang panjang; 

sedangkan ditinjau dari aspek pendapatan daerah, dengan pelaksanaan PPTSP ini 

menunjukan kecenderuangan peningkatan pendapatan daerah, dimana dengan 

kemudahan dan jangka waktu yang relative lebih singkat, banyak menarik 

investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus. 

Dengan pola ini, jangka waktu perizinan menjadi lebih singkat antara 5-14 

hari kerja dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ringan. Namun pelaksanaan 

pola perizinan tersebut juga masih banyak menimbulkan banyak permasalahan 

baik dari kelembagaan dan juga teknis.  Mengingat bahwa anggota tim teknis 
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yang mempunyai fungsi dalam melakukan survey lapangan dan pembahasan 

masih berasal dari SKDP, masalah koordinasi menjadi salah satu kesulitan dalam 

memenuhi target waktu berkenaan dengan perizinan. Keterbatasan sumber daya 

manusia juga turut memberikan hambatan dalam pelaksanaannya. Perundang-

undangan yang cepat sekali berubah, menyebabkan sulitnya daerah untuk segera 

menyesuaikan ketentuan tersebut. Banyak peraturan yang menyebabkan 

kebingungan daerah. salah satunya dengan diberlakukannya peraturan menteri 

dalam negeri tentang bentuk lembaga dalam bidang perizinan, sehingga dalam hal 

ini daerah termasuk Kabupaten Kudus diharuskan segera menyesuaikan. Dalam 

segala upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terkadang 

lingkungan menjadi korban akibat giatnya daerah dalam membangun dan 

mendapatkan investor yang juga secara tidak langsung akan meningkatkan PAD, 

lingkungan sebagai warisan untuk generasi yang akan datang wajib dilestarikan 

fungsinya, baik dalam memberikan pelayanan kepada makhluk hidup lainnya 

maupun memberikan manfaat dari sudut pandang ekonomis. 

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten 

Kudus telah melaksanakan proses pemberian pelayanan publik yang efisien, 

efektif, responsif, dan akuntabel agar tujuan-tujuan pemerintah tercapai dengan 

menerapkan model pelayanan satu pintu atau Sistem One Stop Service ( OSS ) 

sebagai pelaksanaan dari good governance. 

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang memang diterapkan di 

Kantor PPT Kabupaten Kudus yang telah menerapkan Pelayanan terpadu satu 

pintu, membuktikan lahirnya Undang-undang No.22 Tahun 1999, telah 
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mengalami berbagai perubahan yang sangat mendasar baik dalam sistem maupun 

standar kompetensi yang diperlukan bagi aparat birokrasi. 

Pemaknaan birokrasi sebagai organ pelayanan publik tentunya merupakan 

pemaknaan yang siftnya idealis, bahkan tidak salah jika Max Weber memandang 

birokrasi sebagai organisasi yang rasional yang memiliki ciri-ciri khas (ideal type 

model of bureaucracy). Model ini tidaklah dimaksudkan untuk menggambarkan 

kenyataan organisasi secara sempurna melainkan sekedar memberikan identifikasi 

secara sistematis tentang birokrasi serta menekannya hanya pada tujuan-tujuan 

analitis.  

Dalam hal ini proses pelaksanaan pelayanan satu pintu atau One Stop 

Sevice (OSS) di Pemerintah Kabupaten Kudus telah sesuai dengan Peraturan-

peraturan yang mendasari diberlakukannya pelayanan satu pintu atau One Stop 

Service (OSS) baik itu Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 

Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Perda No. 25 

Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus. 

Untuk itu, di KPPT Kabupaten Kudus juga telah di sediakan Sarana 

Pelayanan Permohonan, Sarana Informasi, Sarana Pengawasan dan Pengendalian, 

Petugas Loket Pelayanan PPT, Petugas Informasi PPT, Petugas Sekretariat PPT 

guna mewujudkan kualitas pelayanan publik khususnya di Kabupaten Kudus. 
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Setelah itu berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu, dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka pelayanan di Kabupaten 

Kudus di lakukan penyederhanaan pelayanan dengan di terapkannya model 

pelayanan terpadu satu pintu atau One Stop Service (OSS) dimana dalam model 

pelayanan ini proses permohonan sampai pada terbitnya perizinan dilakukan 

dalam satu tempat, sehingga unsur pelayanan yang bermutu yaitu biaya yang relati 

murah, waktu yang relatif cepat, dan mutu yang di berikan relatif telah tercapai. 

Selain itu pelaksanaan Sistem One Stop Service di Kabupaten Kudus juga 

telah menunjukkan adanya indikator kualitas pelayanan baik itu di lihat dari 

peningkatan segi pemenuhan dalam bidang sarana dan prasarana, SDM, kualitas 

pelayanan, pembenahan dan pelengkapan infrastruktur pendukung pelaksanaan 

Sistem One Stop Service di Kabupaten Kudus. Sehingga tujuan dari 

penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik dapat terwujud. 

Dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat agar lebih 

efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, maka di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus telah di bentuk Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2009 Tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga 

Teknis Daerah, Satuan Pamong Praja, dan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Kudus. Sehingga dengan dibentuknya Tim Pelaksana ini tugas aparat 
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pelaksana pelayanan publik menjadi jelas dan tidak tejadi tumpang tindih 

wewenang dan tugas serta untuk meningkatkan profesionalitas kerja para aparatur 

pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. 

Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan para 

investor, birokrasi publik pelayanan manajemen investor memberikan andil yang 

relatif besar, semua yang terdapat dalam sikap penyelenggaraannya tidak terlepas 

dri konteks public service dan publik affairs, konsekuensi pengelolaan pelayanan 

publik service tersebut menjadi tanggung jawab birokrasi peran pemerintah yang 

strategis akan banyak di topang oleh bagaimana birokrasi publik mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

Pelayanan yang dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Kudus sudah jauh dari stigma yang ada di masyarakat, yaitu berbelit-

belitnya urusan yang berhubungan dengan aparatur pemerintah atau lebih dikenal 

dengan " birokrasi yang rumit". Semua itu tak lepas dari usaha KPPT itu sendiri 

dalam mengedepankan Visi, Misi serta prinsip yang di dasarkan baik KPPT yang 

diusung bukan hanya dengan kata-kata dalam Visi, Misi, serta Prinsip saja, 

melainkan dengan tindakan yang senyatanya, guna membuat masyarakat lebih 

percaya terhadap KPPT dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat 

dengan lebih baik. 

Kerja keras, Inovasi, kerjasama, dan yang terpenting adalah introspeksi 

diri. Prinsip diatas juga perlu diterapkan oleh KPPT jika ingin apa yang telah 

diraih tidak hilang begitu saja, cara yang harus dilakukan untuk bisa 

mempertahankan hal-hal yang baik serta meningkatkannya, membuang hal-hal 
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yang buruk, untuk mencari hal-hal yang baru yang mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan adalah evaluasi. 

 

4.2.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam meningkatkan PAD 

bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

4.2.3.1 Faktor Penghambat  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan masih rendah 

khususnya dalam berinvestasi, Salah satu diantaranya adalah struktur organisasi 

pemerintahan masih terlalu besar. Hal ini terlihat dari panjangnya prosedur kerja 

yang harus dilalui, sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama; persoalan yang 

seharusnya mudah diselesaikan menjadi sangat sulit; jalur hirarki yang terlalu 

panjang; rentang kendali atau mekanisme pengendalian yang terlalu lebar; 

informasi yang masuk tidak cepat ditanggapi untuk diketahui dan diatasi; 

kurangnya koordinasi antara unit atau bagian; dan juga pembagian kerja yang 

kurang jelas. 

 Disamping itu, jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada sangat 

besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan 

pembinaan secara efektif. Faktor penghambat dalam peningkatan PAD khususnya 

bidang investasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  Kabupaten Kudus 

diantaranya adalah : Pemberian izin yang terkesan lama dan berbelit-belit; proses 

pelayanan yang lamban; mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, tidak 

transparannya prosedur pelayanan dan biaya pelayanan yang tidak pasti; sarana 

dan prasarana yang kurang memadai, Apabila tidak dibenahi diperkirakan akan 
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mengganggu jalannya pertumbuhan investasi khususnya di Kabupaten Kudus; 

faktor sumber daya alam baik kualitas maupun kuantitas berperanan penting 

dalam berinvestasi,tetapi sumber daya alam di Kabupaten Kudus masih belum 

terpenuhi dan terbatas; Jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada sangat 

besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan 

pembinaan secara efektif, kurangnya tenaga pegawai yang ditugaskan di Kantor 

KPPT Kabupaten Kudus, sehingga pada saat-saat tertentu pegawai yang 

memberikan pelayanan tidak sebanding/tidak proporsional dibandingkan dengan 

banyaknya warga masyarakat yang akan mengajukan izin, terkadang volume 

pekerjaan menjadi tumpang tindih, dengan begitu petugas KPPT masih belum 

bekerja sesuai dengan tugas dan beban kerja yang telah ditentukan. Terlebih 

dengan masih kurangnya tenaga teknis, ini menyebabkan permohonan perizinan 

tidak dapat segera diproses secepatnya dikarenakan masih harus menunggu 

selesainya pengecekan lapangan di lokasi perizinan oleh tenaga teknis lapangan. 

Dengan masih kurangnya tenaga teknis lapangan tersebut mengakibatkan proses 

pengecekan menjadi lebih lama. Ini mengakibatkan target pekerjaan yang harus 

dicapai menjadi kurang maksimal. 

Kelengkapan sarana dan prasarana menjadi salah salah satu faktor penting 

untuk mendukung pelayanan perizinan di KPPT Kabupaten Kudus, dengan 

adanya kelengkapan sarana dan prasarana, menjadikan proses pelaksanaan 

pelayanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Namun sepertinya hal ini masih belum terpenuhi di KPPT Kabupaten 

Kudus, masih adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang kurang 
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lengkap seperti kurangnya alat tulis atau belum adanya mesin fotokopy di 

lingkungan kantor serta masih sedikitnya jumlah kursi yang ada di ruang tunggu, 

menjadikan pengguna jasa terpaksa harus menunggu atau harus keluar kantor 

untuk mem-fotokopy berkas-berkas yang diperlukan, ini mengakibatkan sering 

terhambatnya proses pelayanan. Hal ini menunjukkan jika di dalam KPPT masih 

terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana, ini akan mempengaruhi tingkat 

efektivitas pelayanan.  

Mengenai masalah keterbukaan para pegawai mengenai pemberian 

informasi kepada para investor yang kurang mengerti persyaratan-persyaratan di 

Kantor KPPT Kabupaten Kudus, di kantor ini tidak ada petugas yang khusus 

melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai persyaratan 

tersebut, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya bertanya kepada petugas 

yang bertugas di loket-loket pelayanan. 

Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah. Birokrasi pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan. 

pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dan jauh tertinggal bila 

dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. Oleh karena 

itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke 

kantor-kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam 

yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional. 

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi 

pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang 

keberadaan organisasi pelayanan pemerintah. Birokrasi pemerintah sering 
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dikatakan  sebagai sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. Sementara itu 

birokrasi swasta seringkali dianggap memiliki ciri-ciri yang sebaliknya, seperti 

cepat, efisien, inovatif dan berkualitas.  

 

4.2.3.2 Faktor Pendukung  

Tetapi ada juga faktor yang menunjang atau mendukung dalam 

meningkatkan minat berinvestasi masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, 

Banyak faktor pendukung yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan 

bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Adanya 

iklim investasi yang kondusif sehingga investor mau berinvestasi di Kabupaten 

Kudus; lingkungan daerah yang stabil dan tidak banyak demo; faktor sumber daya 

manusia, dimana kesadaran masyarakat dalam minat berinvestasi tinggi; faktor 

stabilitas politik dan perekonomian yang stabil, guna menjamin kepastian dalam 

berusaha; faktor kebijakan pemerintah, kebijakan langkah-langkah deregulasi dan 

debirokratisasi yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim 

investasi. Beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi investor, antara 

lain : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004   tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 
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 Faktor kemudahan dalam peizinan, dalam rangka meningkatkan investasi 

di daerah, maka faktor perizinan perlu diperhatikan, antara lain diupayakan untuk 

mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara 

memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi 

dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, adanya 

jaminan kepastian hukumnya, sehingga para investor merasa aman dan nyaman 

dalam melakukan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus. Peningkatan kualitas pelayanan juga harus di tingkatkan dan di perhatikan  

supaya pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan pada akhirnya untuk 

mewujudkan pelayanan yang prima dapat tercapai. Sehingga tujuan dari 

penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik dapat terwujud. Serta bermanfaat dalam 

menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing, 

kemandirian ekonomi daerah, serta meningkatnya aksesibilitas UMKM terhadap 

sumber-sumber pembiayaan, dan tentu saja akan mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan serta memicu peningkatan pendapatan asli daerah. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

Mengakhiri penelitian ini maka diajukan simpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat umumnya dan 

pemerintah sebagai aktor penentu dari kebijakan. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Strategi Peningkatan PAD 

bidang investasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 

melalui Sistem One Stop Servis, maka penulis simpulkan sebagai berikut:  

 

5.1.1  Strategi Peningkatan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

melalui Sistem One Stop Servis 

Strategi peningkatan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

adalah melalui Sistem One Stop Service adalah Suatu upaya  yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

(KPPT) dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan 

prima di bidang Penanaman Modal (Investasi) dan Perizinan kepada masyarakat 

dengan Penyelenggaraan “ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (One Stop 

Service)” sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin 

berkembang dan minat berinvestasi masyarakat menjadi lebih baik, karena sistem 

pelayanan ini dirasa lebih efesien, efektif, tidak berbelit-belit, biaya yang murah 
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dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam menyelesaikan proses perizinan, 

masyarakat pun akhirnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya 

memiliki izin dalam berwirausaha khususnya di bidang investasi. 

 

  5.1.2 Penerapan Sistem One Stop Service di Kantor PPT dalam 

meningkatkan PAD   khususnya bidang investasi di Kabupaten Kudus 

Penerapan Sistem One Stop Service di Kantor PPT dalam meningkatkan 

PAD   khususnya di bidang investasi di Kabupaten Kudus adalah dengan adanya 

Sistem One Stop Service (OSS) proses pengurusan perizinan menjadi lebih 

mudah, cepat, tidak berbelit-belit, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, 

karena semua dilakukan dalam satu ruangan mulai dari permohonan dan 

pendaftaran sampai pada penerbitan surat atau dokumen perizinan dan non 

perizinan. 

 Pelaksanaan OSS di kabupaten Kudus juga telah menunjukkan adanya 

indikator kualitas pelayanan baik itu dilihat dari adanya peningkatan segi 

pemenuhan dalam bidang sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kualitas 

pelayanan, pembenahan, dan pelengkapan infrastruktur pendukung pelaksanaan 

OSS di Kabupaten Kudus. Sehingga tujuan dari penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan publik dapat terwujud. Serta bermanfaat dalam menumbuhkan iklim 

investasi yang kondusif dan memicu peningkatan pendapatan asli daerah 

khususnya di Kabupaten Kudus. 
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5.1.3  Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam meningkatkan PAD 

di bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus 

5.1.3.1 Faktor penghambat dalam meningkatan PAD khususnya bidang 

investasi di KPPT kabupaten kudus adalah : 

a. Pemberian izin yang terkesan lama dan berbelit-belit; 

b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Apabila tidak dibenahi 

diperkirakan akan mengganggu jalannya pertumbuhan investasi khususnya 

di Kabupaten Kudus; 

c. Faktor sumber daya alam baik kualitas maupun kuantitas berperanan 

penting dalam berinvestasi,tetapi SDA di kabupaten Kudus masih belum 

terpenuhi dan terbatas; 

d. Jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada sangat besar tetapi 

dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan 

pembinaan secara efektif. 

e. Kelengkapan sarana dan prasarana di KPPT Kabupaten Kudus  masih 

belum terpenuhi. 

 

5.1.3.1  faktor pendukung dalam meningkatan PAD khususnya bidang investasi 

di KPPT kabupaten kudus adalah : 

a. Adanya iklim investasi yang kondusif; 

b. Lingkungan daerah stabil dan tidak banyak demo; 

c. Faktor Sumber Daya Manusia, dimana kesadaran masyarakat dalam 

minat berinvestasi tinggi; 
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d. Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian 

dalam berusaha; 

e. Adanya  jaminan kepastian hukum di KPPT Kabupaten Kudus, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan terutama di bidang 

investasi dan para investor merasa aman dan nyaman dalam 

melakukan perizinan di Kantor PPT. 

 

5.2  Saran 

Setelah melihat hasil penelitian maka penulis menyertakan beberapa saran 

yang  mungkin bermanfaat dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu (One Stop Service) di lingkungan KPPT Kabupaten Kudus, 

yaitu: 

 

5.2.1 Bagi Instansi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Kudus  

1. Perlunya penambahan dan penyempurnaan jumlah petugas KPPT juga 

peningkatan tingkat profesional untuk petugas, penambahan kualitas 

pegawai KPPT bisa dengan cara mengikuti diklat atau pelatihan-pelatihan 

semacamnya demi terciptanya pelayanan yang maksimal; 

2. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang 

memadai. Apabila tidak dibenahi diperkirakan akan mengganggu jalannya 

pertumbuhan investasi khususnya di Kabupaten Kudus; 
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3. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan Sistem One Stop Service didalam 

pelayanan perizinan khususnya di bidang investasi, guna meningkatkan 

kualitas manajemen pelayanan yang lebih baik. 

4. Lebih meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat yang belum 

mengerti akan adanya Sistem One Stop Service dengan cara sosialisasi, 

sehingga dapat memberikan mutu pelayanan yang baik. 
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Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Satu Atap 
 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
 
Undang - undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik,  
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