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ABSTRAK 

Anggraini, Fitria. 2019. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Kudus (Perspektif Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018)”, Skripsi, Program 

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen 

Pembimbing: Dani Muhtada, Ph. D. 

 

Kata Kunci : Pelayanan Perizinan Berusaha, DPMPTSP, Online Single 

Submission. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semua pelayanan perizinan 

berusaha menjadi terintegrasi melalui satu sistem Perizinan Berusaha Secara 

Elektronik Online Single Submission (OSS). Penelitian ini meneliti tentang 

pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha serta permasalahan yang dihadapi ketika 

pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP Kabupaten Kudus. 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif welfare state 

Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini 

berokasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Kudus. Sumber data diperoleh melalui observasi, studi 

kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara yang melibatkan informan dari instansi 

DPMPTSP Kabupaten Kudus. Objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan 

teknik triagulasi sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman 

yang diawali dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta 

pengujian kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Online Single Submission yang 

diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Kudus adalah upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik terutama dibidang perizinan berusaha. 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) Adanya upaya peningkatan 

pelaksanaan Sistem Online Single Submission guna meningkatkan kualitas 

manajemen pelayanan yang lebih baik; 2) Meningkatkan komunikasi terhadap 

masyarakat yang belum mengerti akan adanya Sistem Online Single Submission 

dengan cara sosialisasi, sehingga dapat memberikan mutu pelayanan yang baik. 
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ABSTRACT  

Anggraini, Fitria. 2019. “Implementation Services Licensing Trying at the Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) District Kudus 

by Regulation Government No. 24 Year 2018 on Services Licensing Seek Integration 

In Electronic. Legal Studies Program. Faculty of Law, Semarang State University. 

Supervisor: Dani Muhtada , M. Ag, MPA, Ph. D  

  

  

Keywords: Business Licensing Services, DPMPTSP, Online Single Submission . 
 

Based on Government Regulation Number 24 in 2018 regarding Electronic 

Integrated Business Licensing Services, all licensing services strive to be integrated 

through an Online Single Submission (OSS) Electronic Business Licensing system. 

This study examines the implementation of Business Licensing Services and the 

problems encountered when implementing PP No. 24 of 2018 concerning 

Electronically Integrated Business Licensing Services at DPMPTSP Kudus Regency. 

This study uses a qualitative approach, this research is located at the Office of 

Investment and Integrated Services One Door (DPMPTSP) Kudus Regency. Sources 

of data obtained through observation, literature study, documentation, and interviews 

involving respondents and informants from the DPMPTSP Kudus Regency. The 

objectivity and validity of the data are done using source triangulation techniques. 

Data analysis used the Miles and Huberman model that began with data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions and testing. 

The results showed that the Online Single Submission system implemented in 

DPMPTSP Kudus Regency was an effort to improve the quality of public services, 

especially in the field of business licensing. The purpose of providing one-stop 

integrated services is to improve the quality of public services and provide wider 

access to the public to obtain public services can be realized. 

Suggestions that the authors can convey are: 1) There is an effort to improve 

the implementation of the Online Single Submission System in order to improve the 

quality of better service management; 2) Improve communication to the public who 

do not understand the existence of an Online Single Submission System by means of 

socialization, so as to provide good quality service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang ditujukan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu 

daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya 

Pemerintah Daerah dalam peningkatan daya saing daerah, dilakukan melalui 

optimalisasi penyelenggaraan publik di daerah. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance 

atau kepemerintahan yang baik serta memperbaiki kemudahan berusaha (Ease of 

Doing Bussiness / EoDB). 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 
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Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Pusat dibantu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan di bidang penanaman modal. Kemudian penyelenggaraan PTSP di 

tingkat Provinsi diserahkan pada Pemerintahan Provinsi untuk Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan 

provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota. 

Penyelenggaraan PTSP merupakan bagian yang integral dari pelayanan publik 

yang mengamanatkan kepada aparatur untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan 

prinsip pelayanan prima yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada 

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan koordinasi dan 

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan 

prinsip koordinasi, integrase, sinkronisasi, simplikasi, keamaan, dan kepastian. 

Dalam memberikan pelayanan kepada para investor, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus dituntut untuk 

dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan produk-produk yang 

dikeluarkan dapat memberikan kepastian berusaha. Sebagian upaya yang telah 

dilaksanakan untuk mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan 

berusaha, Kabupaten Kudus telah memberikan dukungan perizinan atau pemenuhan 

perizinan tertentu yaitu dengan : 
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 Pendelegasian dan pelimpahan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non 

Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Kudus (Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015), 

sebanyak 49 jenis perizinan dan non-perizinan. 

 Peluncuran SIPTO (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online) tanggal 4 

Desember 2015, sebanyak 2 jenis perizinan. 

Selain perubahan jenis penanganan perizinan, terdapat perubahan Perda 

mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan dan Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan dan 

Pelayanan Perizinan Online sebanyak delapan izin antara lain, Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), 

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI), Izin Apotek, Izin Toko Obat, 

dan Izin Reklame Berkontribusi/selain Insidental dapat dilakukan melalui Sistem 

Daring. 

Sebanyak 49 jenis perizinan dan non-perizinan meliputi Bidang Pembangunan 

dan Lingkungan sebanyak 19 jenis, diantaranya Izin Lokasi, IMB, Izin HO, hingga 

rekomendasi Izin Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah. Bidang Perekonomian dan 

Jasa Usaha terdiri atas 22 jenis antara lain Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, 

hingga Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir. Kemudian di Bidang Penanaman Modal 

terdapat 8 izin, antara lain Izin Prinsip Penanaman Modal hingga Izin Prinsip 

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 
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Selain itu dengan diterbitkannya Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan PTSP Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perpres 

No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

mengatur terkait manajemen PTSP yang meliputi pelaksanaan pelayanan, 

pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, 

penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. 

Disamping itu juga mengatur terkait waktu pelayanan dan waktu pengelolaan 

pengaduan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pelayanan secara elektronik (PSE) 

dengan menerapkan PTSP-el sebagai sistem elektronik secara andal, aman, 

terintegrasi, pemanfaatan tanda tangan elektronik (digital signature) sarana dan 

prasarana, etika pelayanan, inovasi, forum komunikasi PTSP dan pelaporan 

penyelenggaraan PTSP. Ini adalah salah satu langkahh Kemendagri dalam 

mempercepat pelaksanaan berusaha di daerah. 

Berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha telah dijelaskan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementrian 

atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan 

mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan 

bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. 

Penataan kembali Perizinan Berusaha diwujudkan dalam bentuk pelayanan, 

pengawalan (end to end) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan 

berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pada tingkat Nasional, 

Kementrian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Adapun untuk percepatan 
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pelaksaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan/atau 

Kawasan Pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan persyaratan 

(checklist). 

Disamping itu, untuk penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan 

kembai standar pelayanan pada kementrian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, 

melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan 

perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Berdasarkan hal 

tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. 

Menteri/kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan percepatan 

berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha. 

Dimulai dari reformasi peraturan perizinan berusaha dalam rangka 

penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha. Presiden telah menetapkan PP No. 

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem Online 

Single Submission (OSS). Dalam PP No. 24 Tahun 2018, mengatur kembali 

ketentuan mengenai :  

1. Jenis Perizinan, Permohonan Perizinan, dan Penerbit Perizinan. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P 

3. Reformasi Perizinan: menghapus menggabungkan, menyederhanakan, 

mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan. 
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4. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS 

5. Intensif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan melalui OSS 

6. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan melalui OSS 

7. Pengenaan Sanksi 

Pada tanggal 18 Juli 2018 lalu, Sekretaris Kementrian Kordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018, 

Susiwijono melayangkan surat kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan 

Sekretaris Kabupaten/Kota sehubungan dengan pelaksanaan Sistem OSS 

sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menjelaskan bahwa Sistem OSS melakukan 

proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam Pasal 85 

dan Lampiran PP No. 24 Tahun 2018. Penyelesaian Perizinan Berusaha melalui 

Sistem OSS dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk Izin 

Usaha ataupun Izin Operasional atau Komersial sesuai sektornya. Penyelesaian 

komitmen perizinan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS. 

(Menko, 2018) 

Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Kepala 

Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) telah ditetapkan 

menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha yang 
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berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dan Menteri/Kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan 

percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres No. 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 

Berdasarkan latar belakan diatas maka dengan diluncurkannya Sistem Online 

Single Submission (OSS) diharapkan daam penerapannya pelayanan perizinan tidak 

lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan melainkan hanya dalam hitungan jam saja. 

Itulah yang menjadi dasar pembentukan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang dirampunkan bersamaan 

dengan Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS). Dengan adanya 

kemudahan-kemudahan tersebut diyakini Pemerintah dapat menjadi daya tarik 

investasi ke Tanah Air. 

Salah satu daerah yang telah membentuk Satgas Percepatan Berusaha dan 

menjadi obyek penelitian kami adalah Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan 

Bupati Kudus Nomor 570/057/2018 pada tanggal 16 April 2018. Dan hal ini 

menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Perizinan Berusaha 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Kudus berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang ditujukan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
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pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya 

Pemerintah Daerah dalam peningkatan daya saing daerah, dilakukan melalui 

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good 

governance/kepemerintahan yang baik serta memperbaiki kemudahan berusaha (Ease 

of Doing Bussiness/EoDB). 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Pusat dibantu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan di bidang penanaman modal. Kemudian penyelenggaraan PTSP di 

tingkat Provinsi diserahkan pada Pemerintahan Provinsi untuk Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan 
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provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota. 

Penyelenggaraan PTSP merupakan bagian yang integral dari pelayanan publik 

yang mengamanatkan kepada aparatur untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan 

prinsip pelayanan prima yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada 

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan koordinasi dan 

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan 

prinsip koordinasi, integrase, sinkronisasi, simplikasi, keamaan, dan kepastian. 

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting yang mengakibatkan interaksi 

antara aparat daerah dengan pelaku usaha. Berbagai inovasi terus dilakukan 

pemerintah kepada pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik karena 

kualitas pelayanan yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, pelayanan 

publik yang berkualitas sangat diperlukan guna mengimbangi kondisi sosial, ekonomi 

yang terus mengalami perubahan seiring waktu. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di Indonesia, 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu 

sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan 

pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ 
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negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan atau 

Kota). Penjelasan lanjut mengenai ketentuan ini dijabarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Pada peraturan tersebut, ruang lingkup pelayanan 

publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Pelayanan barang dan 

jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh 

penyelenggara pelayanan publik yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari 

anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh 

penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan 

pelaku usaha. Dokumen resmi tersebut bisa berupa dokumen perizinan maupun non-

perizinan. 

Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia mendorong pemerintah 

untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Dalam Hardiansyah 2011 : 

3, masalah rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat ditandai dengan 

beberapa ciri : 1) Tidak transparansinya biaya dalam pengurusan perizinan, 2) 

Berbelit-belitnya pelayanan yang tidak jarang membuat pelaku usaha menunggu, 3) 

Waktu pelayanan yang tidak jelas. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai harapan pelaku usaha 

akan berdampak pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha dan dapat menghambat 

masuknya investasi serta pengembangan perekonomian daerah (Hardiansyah, 2011: 

95).  

Berdasarkan data laporan masyarakat tersebut, perizinan berusaha menjadi 

salah satu bidang pelayanan yang masih perlu lagi dibenahi terkaiy dengan tatanan 
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pelaksanaannya. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 

dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan. Permasalahan 

pada perizinan juga terdapat pada keluhan investor. Pada awal tahun 2018 Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 5 keluhan investor soal 

hambatan investasi yaitu inkonsistensi peraturan, pajak, kualitas tenaga kerja, 

ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur. 

Dengan diluncurkannya Sistem Online Single Subimission (OSS) diharapkan 

dalam penerapannya pelayanan perizinan tidak lagi menghabiskan waktu berbulan-

bulan melainkan hanya dalam hitungan jam saja dan penyampaian layanan harus 

terus diupayakan kemajuan dan peningkatannya agar masyarakat khususnya para 

pelaku usaha dapat terpenuhi aneka hak dan kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya 

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission 

(OSS) diharapkan efektif dalam menyederhanakan birokrasi dan mempermudah para 

pelaku usaha. 

Melalui OSS tersebut Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan mengurus 

penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara 

terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. 

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan berusaha 

dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 



12 
 

 

Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha 

menjadi terintegrasi oleh pusat melalui sastu sistem Perizinan Berusaha secara 

Elektronik Online Single Submission (OSS). Perlunya dilakukan perbaikan 

berkesinambungan mengenai pelayanan perizinan secara tidak langsung memberikan 

peluang kepada pada penanam moal yang hendak menanamkan modalnya. Sehingga 

percepatan pelayanan perizinan berusaha sangat dibutuhkan disini. Kemudian upaya 

Pemerintah Pusat dalam perbaikan proses perizinan berusaha diawali dengan 

membentuk Satuan Tugas (Satgas) di setiap Kementrian/Lembaga, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi dibentuknya 

Satgas disini adalah mengawal serta memonitor, dan mengatasi berbagai 

permasalahan di lapangan. 

Pada dasarnya terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi penelitian ini. 

Pertama, setelah bergulirnya ragam inovasi pelayanan publik guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas, terutama dalam hal 

pengurusan perizinan, sedangkan mekanisme kontrol seperti yang diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 guna menjamin kemudahan dalam 

Perizinan Berusaha belum berjalan sebagaimana mestinya atau bisa dikatakan lemah. 

Alasan kedua, kecenderungan pembuat kebijakan yang masih bersifat terpusat, 

sehingga terjadi perbedaan pemaknaan dalam menanggapi suatu kendala serta 

pemecahan masalahnya, sehingga kepentingan rakyat dalam hal ini para Pelaku 

Usaha baik perseorangan maupun non-perseorangan kurang diperhatikan, dan ini 

sangat dirasakan terutama di tingkat daerah, dan dalam penelitian ini penulis 
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mengambil contoh kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus. 

Dalam memberikan pelayanan kepada para investor, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus dituntut untuk 

dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan produk-produk yang 

dikeluarkan dapat memberikan kepastian berusaha. Sebagian upaya yang telah 

dilaksanakan untuk mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan 

berusaha, Kabupaten Kudus telah memberikan dukungan perizinan atau pemenuhan 

perizinan tertentu yaitu dengan : 

 Pendelegasian dan pelimpahan kewenangan penandatanganan 

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Peraturan Bupati Kudus Nomor 

24 Tahun 2015), sebanyak 49 jenis perizinan dan non-perizinan. 

 Peluncuran SIPTO (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online) 

tanggal 4 Desember 2015, sebanyak 2 jenis perizinan. 

Selain perubahan jenis penanganan perizinan, terdapat perubahan Perda 

mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan dan Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan dan 

Pelayanan Perizinan Online sebanyak delapan izin antara lain, Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), 

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI), Izin Apotek, Izin Toko Obat, 
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dan Izin Reklame Berkontribusi/selain Insidental dapat dilakukan melalui Sistem 

Daring. 

Sebanyak 49 jenis perizinan dan non-perizinan meliputi Bidang Pembangunan 

dan Lingkungan sebanyak 19 jenis, diantaranya Izin Lokasi, IMB, Izin HO, hingga 

rekomendasi Izin Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah. Bidang Perekonomian dan 

Jasa Usaha terdiri atas 22 jenis antara lain Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, 

hingga Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir. Kemudian di Bidang Penanaman Modal 

terdapat 8 izin, antara lain Izin Prinsip Penanaman Modal hingga Izin Prinsip 

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 

Selain itu dengan diterbitkannya Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan PTSP Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perpres 

No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

mengatur terkait manajemen PTSP yang meliputi pelaksanaan pelayanan, 

pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, 

penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. 

Disamping itu juga mengatur terkait waktu pelayanan dan waktu pengelolaan 

pengaduan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pelayanan secara elektronik (PSE) 

dengan menerapkan PTSP-el sebagai sistem elektronik secara andal, aman, 

terintegrasi, pemanfaatan tanda tangan elektronik (digital signature) sarana dan 

prasarana, etika pelayanan, inovasi, forum komunikasi PTSP dan pelaporan 

penyelenggaraan PTSP. Ini adalah salah satu langkahh Kemendagri dalam 

mempercepat pelaksanaan berusaha di daerah. 
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Berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha telah dijelaskan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementrian 

atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan 

mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan 

bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. 

Penataan kembali Perizinan Berusaha diwujudkan dalam bentuk pelayanan, 

pengawalan (end to end) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan 

berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pada tingkat Nasional, 

Kementrian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Adapun untuk percepatan 

pelaksaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan/atau 

Kawasan Pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan persyaratan 

(checklist). 

Disamping itu, untuk penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan 

kembai standar pelayanan pada kementrian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, 

melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan 

perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Berdasarkan hal 

tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. 

Menteri/kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan percepatan 

berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha. 
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Dimulai dari reformasi peraturan perizinan berusaha dalam rangka 

penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha. Presiden telah menetapkan PP No. 

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem Online 

Single Submission (OSS). Dalam PP No. 24 Tahun 2018, mengatur kembali 

ketentuan mengenai :  

1. Jenis Perizinan, Permohonan Perizinan, dan Penerbit Perizinan. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P 

3. Reformasi Perizinan: menghapus menggabungkan, menyederhanakan, 

mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan. 

4. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS 

5. Intensif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan melalui OSS 

6. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan melalui OSS 

7. Pengenaan Sanksi 

Pada tanggal 18 Juli 2018 lalu, Sekretaris Kementrian Kordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018, 

Susiwijono melayangkan surat kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan 

Sekretaris Kabupaten/Kota sehubungan dengan pelaksanaan Sistem OSS 

sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menjelaskan bahwa Sistem OSS melakukan 

proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam Pasal 85 

dan Lampiran PP No. 24 Tahun 2018. Penyelesaian Perizinan Berusaha melalui 
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Sistem OSS dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk Izin 

Usaha ataupun Izin Operasional atau Komersial sesuai sektornya. Penyelesaian 

komitmen perizinan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS. 

(Menko, 2018) 

Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Kepala 

Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) telah ditetapkan 

menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha yang 

berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

Dan Menteri/Kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan 

percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres No. 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 

Berdasarkan latar belakan diatas maka dengan diluncurkannya Sistem Online 

Single Submission (OSS) diharapkan daam penerapannya pelayanan perizinan tidak 

lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan melainkan hanya dalam hitungan jam saja. 

Itulah yang menjadi dasar pembentukan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang dirampunkan bersamaan 

dengan Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS).  

Salah satu daerah yang telah membentuk Satgas Percepatan Berusaha dan 

menjadi obyek penelitian ini adalah Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan 
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Bupati Kudus Nomor 570/057/2018 pada tanggal 16 April 2018. Dan hal ini 

menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun 2013 s.d 2017 

Sumber: DPMPTSP Kab. Kudus 

1.2. Identifikasi Masalah 

Guna memberikan gambaran dalam skrispi ini, penulis perlu mengidentifikasi 

masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul yang penulis angkat, antara lain: 

1. Pemerintah Kabupaten Kudus belum menerapkan SIMBG diantaranya 

dikarenakan belum dapat menerbitkan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang 

merupakan salah satu syarat yang terdapat pada SIMBG, dan belum memiliki 

Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang merupakan tim teknis yang 

No Tahun  2013 2014 2015 2016 2017 

1. PMA 11.374 917 3650 0 0 

2. PMDN 

Fasilitas 

0 0 0 0 0 

3. PMDN 

NF 

11.568.452 8.825.277 17.616.815 18.613.008 11.463.103 

 Jumlah 11.579.826 8.826.194 17.620.465 18.613.008 11.463.103 
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mengeluarkan pertimbangan teknis bangunan gedung, pertimbangan teknis 

merupakan salah satu syarat terpenuhinya kelengkapan pemenuhan komitmen 

IMB pada SIMBG. 

2. Pemohon / pelaku usaha tidak tahu bagaimana cara permohonan pemenuhan 

komitmen dilakukan melalui lembaga OSS kepada Kantor Pertanahan. 

3. Pelaku usaha (yang mendapatkan izin lokasi tanpa komitmen) yang akan 

mengajukan pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan (BPN) 

tidak dilayani. 

4. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang 

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

5. Kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Pelayanan 

Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Kabupaten Kudus. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat 

menyebabkan ketidakjelasanan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi 

masalah yang akan diteliti, antara lain: 

1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kudus sesudah terbit PP No. 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 
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2. Permasalahan yang dihadapi ketika pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP 

Kabupaten Kudus. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kudus sesudah terbit 

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik? 

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal danPelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ketika pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di 

DPMPTSP Kabupaten Kudus? 

 

1.5. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai pada penelitian ini adalah terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, 

yaitu: 

1. Mengkaji serta mengetahui pelaksanaan perizinan yang terintegrasi secara 

elektronik sebagai sarana pendukung kebijakan pelaksanaan berusaha di 

Kabupaten Kudus. 
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a. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No. 24 

Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah diuraikan penulis di 

atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari 

penulisan penelitian ini. Manfaat dan kegunaan dari penelitian yang ingin penulis 

dapatkan adalah : 

1.6.1. Secara Teoritis 

a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga 

 dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam 

 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti. 

c.  Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain tentang Perizinan Berusaha di 

Kabupaten Kudus setelah dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik.  

d.  Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 

 

1.6.2. Secara Praktis 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau 

gambaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
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Pintu sebagai abdi negara yang dituntut harus mampu diwujudkan dengan 

baik. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan edukasi terkait kebijakan pemerintah dalam kemudahan 

berusaha di Kabupaten Kudus seperti sarana untuk melihat peraturan 

terbaru terkait investasi, mengetahui prosedur dan tata cara pendirian 

usaha baru atau cara penggantian nama atas bangunan, tanah, dan gedung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus 

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Online Single Submission System)” merupakan karya penulis 

sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pelayanan perizinan berusaha online serta bagaimana peran DPMPTSP dalam 

menyikapi kendala teknis yang muncul dalam penerbitan perizinan berusaha. 

Penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan topik yang akan dilakukan 

penelitian oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

No 
Judul Penelitian dan 

Nama Peneliti 

Analisis  

Kesamaan Perbedaan Kebaharuan  

1. Maidha Sarah 

Harahap, Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan 

Berbasis Elektronik 

Dalam Rangka 

Meningkatkan Iklim 

Investasi di Kota 

Semarang 

1. Menggunakan 

pendekatan 

penelitian kualitatif 

2. Teknik 

Pengumpulan data 

menggunakan data 

primer dan 

sekunder 

1. Fokus 

penelitiannya 

yang berbeda 

2. Cakupan 

tentang masalah 

yang diteliti 

Fokus penelitian ini 

menekankan pada 

pelaksanaan pelayanan 

perizinan secara 

elektronik/ online serta 

implikasinya terhadap 

iklim investasi di Kota 

Semarang. 

2. Windy Citra 

Anggraini, Strategi 

1. Menggunakan 

pendekatan 

1. Fokus 

penelitiannya 

Fokus penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

23 
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Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah Bidang 

Investasi di Kantor 

Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten 

Kudus Melalui Sistem 

One Stop Service 

penelitian kualitatif 

2. Teknik 

Pengumpulan data 

menggunakan data 

primer dan 

sekunder 

yang berbeda 

2. Cakupan 

tentang masalah 

yang diteliti 

pelaksanaan pelayanan 

perizinan secara One 

Stop Service 

mengalami peningkatan 

kualitas pelayanan baik 

itu dari peningkatan 

segi pemenuhan dalam 

bidang sarana dan 

prasarana, sumber daya 

manusia, kualitas 

pelayanan, pembenahan 

dan kelengkapn 

infrastruktur 

pendukung. 

3. Ario Seto Kukuh, 

Peran Badan 

Penanaman Modal 

dan Perizinan 

Terpadu Dalam 

Percepatan Proses 

Pelayanan Perizinan 

SIUP dan IMMB di 

Kabupaten Kendal 

1. Menggunakan 

pendekatan 

penelitian kualitatif 

2. Teknik 

Pengumpulan data 

menggunakan data 

primer dan 

sekunder 

1. Fokus 

penelitiannya 

yang berbeda 

2. Cakupan 

tentang masalah 

yang diteliti 

Penelitian ini berfokus 

pada peran BPMT 

dalam 

mempercepat proses 

pelayanan SIUP dan 

IMMB di Kabupaten 

Kendal berdasarkan 

Peraturan Bupati 

Nomor 

40 Tahun 2010 

Maidha Sarah Harahap. 2018.Universitas Negeri Semarang, skripsi yang 

berjudul “Pelaksanaan Pelayanaan Perizinan Berbasis Elektronik di Kota Semarang” 

membahas tentang perizinan berbasis elektronik/online cukup membantu pelaku 

usaha dalam memperoleh izin dengan waktu yang lebih singkat dan mencegah 
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perilaku pungli. penerapan pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Semarang 

mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan permohonan 

perizinan menjadi lebih mudah dan efektif dan berdampak terhadap peningkatan 

investasi di Kota Semarang sehingga menambah pendapatan daerah agar tidak selalu 

bergantung dengan Pemerintah Pusat. 

Windy Citra Anggraini. 2011.Universitas Negeri Semarang, skripsi yang 

berjudul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi di Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui Sistem One Stop Service” 

membahas tentang sistem perizinan yang membawa dampak positif dengan adanya 

pelayanan perizinan terpadu melaui Sistem One Stop Service terhadap peningkatan 

strategi pendapatan asli daerah dampak yang diperoleh yaitu menigkatkan minat 

berinvestasi masyarakat karena sistem pelayanan yang lebih efisien, efektif, tidak 

berbelit-belit, biaya murah dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam 

menyelesaikan proses perizinan sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi 

akan pentingnya memiliki izin dalam berwirausaha. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Kudus 

mengalami peningkatan kualitas pelayanan baik itu dari peningkatan segi pemenuhan 

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

pembenahan dan kelengkapn infrastruktur pendukung di Kabupaten Kudus sehingga 

tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu meningkatkan 

kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyrakat 

untuk memperoleh pelayanan publik dapat terwujud. 
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Ario Seto Kukuh. 2015. Universitas Negeri Semarang, tentang Peran Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Percepatan Proses Pelayanan 

Perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal. Penelitian ini berfokus pada peran 

BPMT dalam mempercepat proses pelayanan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010. Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal memiliki beberapa peran yaitu 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan penanaman 

modal dan perizinan. Tugas pokok BPMPT yaitu mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan daerah pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu, 

sedangkan fungsi BPMPT yaitu Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman 

modal dan perizinan terpadu di daerah; Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan 

penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; Pembinaan dan pengendalian 

pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; dan Pengelolaan 

kesekretariatan Badan. 

Tabel 2.1 Jumlah PMA dan PMDN skala Nasional Tahun 2013 s.d 2017 

 Sumber DPMPTSP Kab. Kudus 2017 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. PMDN 1.277 1.111 918 695 500 

2. PMA 1 1 1 0 0 

 Total 1.278 1.112 919 695 500 
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Jumlah investor PMA/PMDN Kabupaten Kudus di Tahun 2017 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah lahan peruntukan 

industry di Kabupaten Kudus cukup terbatas, aktifitas perekonomian didukung oleh 

perusahaan eksisting yang melakukan diversifikasi usaha dan perluasan penanaman 

modal. Sector perdagangan dan jasa masih menodminasi kegiatan penanaman modal 

di Kabupaten Kudus.  

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Daftar Perusahaan PMA Tahun 2013 s.d 2017 

Sumber : DPMPTSP Kab. Kudus 

Berdasarkan tabel diatas, PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten 

Kudus antara lain PT. Lohongka Indonesia (2013) bergerak di bidang perdagangan 

hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (sarang burung Walet), PT. Anna Modern 

(2014) bergerak dibidang industri furniture berbahan dasar kayu, PT. Finexco Prima 

(2015) bergerak di bidang industri kimia dasar. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 

tidak ada realisasi PMA di Kabupaten Kudus.  

 

No Tahun Nama Perusahaan 

1. 2013 Lohongka Indonesia 

2. 2014 PT. Anna Modern 

3. 2015 PT. Finexco Prima 

4. 2016 - 

5. 2017 - 
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Tabel 2.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun 2013 s.d 2017 

Sumber: DPMPTSP Kab. Kudus 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada PMA yang 

menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus. Perkembangan nilai investasi dari 

tahun 2013 s.d 2017 cukup fluktuatif. Realisasi investasi terendah di tahun 2014 

sebesar 8.826.194 juta rupiah dan realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 

yakni sebesar 18.613.008 juta rupiah. 

No Tahun  2013 2014 2015 2016 2017 

1. PMA 11.374 917 3650 0 0 

2. PMDN 

Fasilitas 

0 0 0 0 0 

3. PMDN 

Non 

Fasilitas 

11.568.452 8.825.277 17.616.815 18.613.008 11.463.103 

 Jumlah 11.579.826 8.826.194 17.620.465 18.613.008 11.463.103 

Tahun Jumlah (%) 

TARGET REALISASI 

2013 7.511.584.136.741 11.579.827.503.311 154,16 

2014 8.262.742.550.415 8.826.195.298.062 106,82 

2015 9.089.016.805.457 17.620.465.287.032 193,87 
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Tabel 2.4 Target dan Realisasi Investasi 2013 s.d 2017  
Sumber: DPMPTSP Kab. Kudus 

 

Dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2017 secara umum target investasi dapat 

tercapai, meskipun persentase realisasi investasi terhadap target investasi mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Dari tabel diatas, persentase realisasi investasi tertinggi 

terjadi di tahun 2015 sebesar 193,87 % sedangkan realisasi investasi terendah terjadi 

di tahun 2017 dikarenakan adanya penerapan sistem pelayanan perizinan di 

DPMPTSP Kabupaten Kudus dari luar jaringan (offline) menjadi dalam jaringan 

(online) yang harapannya akan lebih memudahkan pelayanan perizinan kepada 

masyarakat. Akan tetapi, masyarakat secara umum belum  mampu beradaptasi 

dengan penerapan aplikasi pelayanan  perizinan secara online tersebut. Dalam  masa 

adaptasi perubahan sistem offline menjadi online di tahun 2017 berdampak besar pada 

menurunnya jumlah permohonan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, sehingga jumlah realisasi 

investasi yang tercatat mengalami penurunan. Disamping itu, sejak tahun 2015 

penerapan PATEN bagi perizinan investasi usaha mikro dengan modal di bawah lima 

puluh juta rupiah dilimpahkan ke kecamatan , yang pada akhirnya berpengaruh pula 

pada penurunan realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus masih 

didominasi dari sektor perdagangan, didukung pula oleh sektor industri, konstruksi, 

keuangan, angkutan, pergudangan, komunikasi, dan jasa lainnya. 

2016 9.997.918.486.002 18.613.008.500.649 186,17 

2017 10.997.710.334.603 11.463.103.884.050 104,23 
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Dari semua paparan diatas, tampak bahwa Perizinan Berusaha dengan 

menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) masih belum tersentuh dalam 

sebuah penelitian yang baik serta mendalam, bahkan Pelayanan Perizinan ini masih 

dalam tahap sosialisasi pada beberapa DPMPTSP Daerah Kabupaten dan/ Kota. 

Meskipun secara empiris semua kajian terdahulu yang dipaparkan diatas mempunyai 

keterkaitan dengan Pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS (Online 

Single Submission) yang akan dikaji dalam penelitian ini, baik langsung maupun 

tidak, yakni Pelaksanaan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus berdasarkan PP No.24 

Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). 

Dengan demikian maka semakin jelaslah posisi penelitian yang diusulkan adalah isu 

baru dan belum pernah dikaji oleh siapapun, karenanya menjadi menarik dan semakin 

penting untuk dilakukan kajian/penelitian lebih lanjut. 

 

2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Pelayanan Publik 

 Dalam penetapan sistem pelayanan mencakup strategi yang dilakukan, dimana 

pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha dapat merasakan langsung. Agar tidak 

terjadi distorsi tentang suatu kepuasan yang akan mereka terima. Sementara secara 

spesifik adanya peranan pelayanan yang diberikan secara nyata akan memberikan 

pengaruh bagi semua pihak terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. 
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1) Konsep Pelayanan Publik  

Konsep Pelayanan Publik (public service) sering digunakan dalam 

berbagai konteks oleh banyak kalangan, baik ilmuwan maupun praktisi 

dengan makna yang berbeda-beda. Dalam sejarah perjalanan administrasi 

publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai 

pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Konsep pelayanan publik 

terdiri dari rangkaian dua kata, yaitu “pelayanan” dan “publik”. Pelayanan 

adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan 

keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok orang, artinya obyek yang 

dilayani adalah individu, pribadi-pribadi dan kelompok organisasi (Sianipar, 

1998). Sedangkan publik secara umum diartikan sebagai masyarakat atau 

rakyat. Berdasarkan pengertian itu, maka secara sederhana pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat 

yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non-jasa 

yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu 

pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan 

adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya. 

Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian 

disebut sebagai pelayanan publik.  

Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacarayang telah 

ditetapkan (Kurniawan Sinambella, 2010: 76). Selanjutnya dalam Kepmenpan 
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(No.63/KEP/M.PAN/7.2003), pelayanan publik diartikan sebagai segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang. 

Jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Sementara penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang semata-

mata dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.  

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka secara sederhana 

pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara 

dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik. Adapun penyelenggaranya adalah lembaga lembaga dan petugas 

pelayanan publik, baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik 

Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima 

pelayanan publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan 
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atau badan hukum yang memiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu 

pelayanan publik.  

Dalam memahami konsep pelayanan publik, makna “publik” perlu 

difahami, baik dalam perkembangan historis atau latar belakang munculnya 

dan aplikasinya di dalam manajemen publik. Dalam perkembangan ilmu 

administrasi publik, konsep “publik” bermakna luas daripada hanya 

“government: (pemerintah saja). Sebagai akibat meluasnya makna konsep 

publik tersebut, nilai-nilai keadilan, kewarganegaraan, (citizenship), etika, 

patriotisme, dan responsiveness menjadi kajian penting disamping nilai-nilai 

efisiensi dan efektivitas (Nurmandi, 2010: 1). 

Pemahaman terhadap sektor publik dan sektor privat menjadi 

perdeebatan dalam diskursus ilmiah. Perdebatan itu antara lain menganggap 

bahwa kajian sektor publik merupakan bidang studi administrasi negara, 

sedangkan sektor privat merupakan kajian disiplin manajemen. Secara 

substansial diskursus mengenai isu-isu sektor privat dan publik sudah lama 

diperdebatkan di Amerika Serikat. Sebagai kesimpulan umum yang sangat 

relevan (Haksever, 2000: 27). Pertama, ada persamaan praktik-praktik 

manajemen pada sektor publik dan privat, sehingga yang lebih ditekankan 

adalah peranan respektif para manajer di bidangnya masing-masing. Kedua, 

ada persamaan praktik-praktik manajemen pada sektor publik dan privat ke 

arah meningkatkan over time. Ketiga, persamaan-persamaan dan perbedaan 

sektor publik dan privat relatif tidak penting, artinya tidak menghasilkan sifat-

sifat fundamental. Keempat, karena peranan dan keahlian antara manajer 
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sektor publik dan privat berbeda, maka training-training yang digunakan juga 

berbeda, manajer sektor publik mungkin akan gagal bila menjalankan sektor 

privat begitu juga sebaliknya. Kelima, gaya manajemen sektor publik berbeda 

dengan sektor privat. Mungkin prinsip atau teknik manajemen dapat 

diterapkan didalam kedua sektor tersebut, tetapi dalam tataran praktis tetap 

berbeda. Keenam, ada pertukaran nilai antara manajer sektor publik dan sektor 

privat dalam menentukan program-program pelayanan kepada publik.  

Beberapa dimensi yang dapat dijabarkan dalam melihat perbedaan 

antara sektor publik dan sektor privat seperti yang dikemukakan oleh Bruce 

McCallum dalam Zauhar (1996: 87), yaitu dalam hal tujuan dan sasaran, 

akuntabilitas, merit system, jaminan kerja, koordinasi, keterlibatan politik 

dalam pembuatan keputusan, konsistensi dalam pengambilan keputusan, 

personalitas antara manajer publik dan privat.  

Perbedaan antara manajer sektor publik dan sektor privat dalam hal 

dimensi tujuan, yaitu sektor publik memiliki tujuan yang sangat banyak, 

seragam, bahkan terkadang kabur dan tidak nyata. Hal ini disebabkan karena 

ada polarisasi aspek politis dan ekonomis yang berarti public sector goal itu 

tidak begitu nampak seperti halnya private sector goal.akuntabilitas dalam 

sektor publik dan privat juga berbeda, dalam sektor privat kebebasan untuk 

memilih pekerjaan guna meraih tujuan yang dibebankan kepadanya akan 

dipertanggungjawabkan kepada komisaris dan pemegang saham. Dalam 

sektor publik atasan vertical bertanggungjawab pada institusi yang 

berwenang. Tanggungjawab itu mencakup finansial, administratif, politis, 
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serta pelaksanaan program kerja sesuai dengan yang ditetapkan. Ini 

merupakan konsekuensi peran administrator publik. Orang yang ditunjuk pada 

pelayanan publik adalah orang-orang yang memiliki kriteria tertentu dan 

dinilai berdasarkan keahlian, kualifikasi khusus, loyalitas secara politis. 

Sedangkan pada sektor privat, prinsip kepantasan sesuai dengan kualifikasi 

keahlian yang berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga 

maximized profit yang dicapai akan terwujud.  

Perbedaan lain adalah masalah jaminan kerja. Dalam sektor privat 

cenderung untuk meningkatkan jaminan dari jabatan yang diembannya. 

Dalam hal ini, sektor publik juga mengikuti tren demikian. Walaupun ada 

kecenderungan ke arah security of tenure dari masing-masing sektor, akan 

tetapi dalam praktiknya, jumlah imbalan yang diberikan berbeda. Kenyataan 

ini disebabkan oleh pengelolaan pada masing-masing sektor. Sektor privat 

selalu menggunakan sumber dana, sumber daya dan sumber-sumber lainnya 

mengikuti prosedur dan proses atau standar yang efektif dan efisien. Segala 

sesuatunya dihitung dari berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan dan 

profit yang akan diterima. Hasil keuntungan bersih organisasi privat itulah 

yang akan didistribusikan kepada pekerja sesuai dengan proporsi masing-

masing.  

Fenomena yang terjadi pada sektor privat tersebut tidak terjadi pada 

sektor publik. Rumitnya jalur birokrasi serta tujuan yang bersifat sosial 

mengakibatkan tidak efisiennya pengelolaan organisasi. Hal tersebut 

berdampak pada jaminan yang diberikan juga terbatas. Sektor publik memiliki 
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koordinasi antardepartemen dan lembaga publik, sementara sektor privat 

koordinasinya antara pimpinan dan bawahan serta komisaris organisasi.  

Mendefinisikan pelayanan publik tidak lagi dapat ditentukan dengan 

hanya melihat lembaga penyelenggaranya, yaitu pemerintah atau swasta. 

Pelayanan publik tidak lagi tepat untuk difahami sebagai pelayanan dari 

pemerintah, begitu juga pelayanan swasta yang tidak dapat difahami hanya 

sebagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah. Pelayanan 

publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat dari pelayanan  itu sendiri, 

bukan dari karakteristik lembaga penyelenggaranya atau sumber 

pembiayannya semata. Kriteria yang selama ini secara konvensional 

digunakan untuk membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan privat 

tidak lagi digunakan dengan mudah untuk mendefinisikan pelayanan publik.  

Atas dasar itu, ,aka muncul suatu pertanyaan, apa yang kemudian 

dapat digunakan untuk menentukan suatu pelayanan dapat dikategorikan 

sebagai pelayanan publik dan kapan pelayanan itu kehilangan sifatnya sebagai 

pelayanan publik?. Terdapat banyak kriteria untuk menentukan sebuah 

pelayanan (barang, jasa dan administratif) termasuk sebagai pelayanan publik 

atau bukan. Adapun kriteria tersebut dapat dilihat pada uraian berikut 

(Dwiyanto, 2008: 18-19). 

Kriteria pertama yang biasanya digunakkan adalah sifat dari barang 

dan jasa itu sendiri (Denhart, 2000: 7). Barang dan jasa yang termasuk dalam 

kategori barang publik atau barang yang memiliki eksternalitas tinggi 

biasanya tidak dapat diselenggarakan oleh korporasi atau diserahkan kepada 
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pasar, karena mereka tidak dapat mengontrol siapa yang mengkonsumsi 

barang dan jasa tersebut, sementara barang dan jasa tersebut sangat penting 

bagi kehidudpan warga dan masyarakat luas. Karena pelayanan ini sangat 

penting dan harus disediakan oleh negara, sehingga pelayanan tersebut 

seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik.  

Kriteria kedua yang dapat digunakan untuk mendefinisikan 

pelayanan publik adalah tujuan dari pelayanan barang dan jasa. Penyediaan 

barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi negara, 

walaupun barang dan jasa itu bersifat privat, dapat dikatakan sebagai 

pelayanan publik. Tujuan dan misi negara biasanya diatur dalam konstitusi 

atau peraturan perundangan lainnya.  

Semua pelayanan yang memenuhi salah satu dari kedua kriteria, yaitu 

merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan 

sangat diperlukan oleh masyrakat serta penyediannya untuk mencapai tujuan 

atau misi negara, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar 

warga, maupun tujuan strategis pemerintah, seharusnya dikategorikan sebagai 

pelayanan publik. Ketika sebuah pelayanan menjadi pelayanan publik, maka 

negara tidak dapat lepas tangan dan menyerahkan penyelenggaraannya kepada 

mekanisme pasar atau asosiasi sukarela sepenuhnya. Meskipun keterlibatan 

pasar untuk berpartisipasi telah meringankan beban pemerintah, namun untuk 

menghindari agar keterlibatan tersebut tidak merugikan kepentingan warga 

pengguna, maka keterlibatan pasar atau asosiasi sukarela dalam 

penyelenggaraan layanan publik harus diatur dala peraturan perundangan.  
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Berdasarkan kedua kriteria seperti yang telah disebutkan di atas, 

maka perbedaan ciri pelayanan publik dengan pelayanan privat dapat 

dijelaskan. Pelayanan privat dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan perseorangan, yang bukan menjadi hajat hidup orang 

banyak, bukan menjadi kebutuhan bersama secara kolektif, dan tidak menjadi 

bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minimal 

warganya agar dapat hidup secara layak. Lembaga pemerintah dan swasta 

yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan itu, tidak menjadi bagian dari 

lembaga penyelenggara layanan publik.  

Sedangkan suatu pelayanan didefinisikan sebagai pelayanan publik, 

maka tanggung jawab penyediaannya menjadi tanggung jawab negara. Tentu 

hal ini tidak berarti pemerintah atau unsur penyelenggarab negara lainnya 

harus melakukannya sendiri. Negara dapat melibatkan lembaga non-

pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam 

penyelenggaraannya, negara harus menyediakan sejumlah anggaran atau 

subsidi untuk menjamin semua warga memiliki akses terhadap pelayanan 

tersebut.  

Berbagai pemikiran yang berkaitan dengan itu, antara lain 

dikemukakan oleh Denzim & Lincoln (2009: 31-32), dengan membedakan 

berbagai perspektif dalam mendefinisikan publik, yaitu: 

a) Publik sebagai kelompok kepentingan (perspektif pluralis); 

b) Publik sebagai pemilih rasional (perspektif pilihan publik); 

c) Publik sebagai pihak yang diwakili (perspektif perwakilan); 
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d) Publik sebagai pelanggan (perspektif penerima layanan 

publik); 

e) Publik sebagai warganegara.  

Dalam perspektif pluralis, publik difahami sebagai kelompok 

kepentingan sebagaiman yang dikembangkan oleh ilmuwan politik. 

Kepentingan (interest) publik disalurkan sedemikian rupa oleh kelompok 

kepentingan, baik dalam bentuk artikulasi kepentingan maupun agregasi 

kepentingan. Dalam demokrasi, sebuah atau beberapa kelompok kepentingan 

melakukan aliansi dengan partai politik untuk mengartikulasikan 

kepentingannya. 

Pemahaman publik dalam perspektif pemilih rasional 

dikembangkan oleh Buchanan dan Tullock. Mereka mengembangkan model 

ekonomi untuk memformulasikan perilaku individu dalam sistem politik. 

Salah satu karya yang menerapkan model Buchanan dan Tullock adalah Down 

(Denzim & Lincoln, 2009: 34) pada perilaku birokrat dalam mengkalkulasi 

preferensi pribadinya. Teori Down tentang instansi pemerintah adalah: 

Pertama, menekankan benefit positif pada kegiatan instansi pemerintah dan 

mengurangi biaya; Kedua, Menunjukkan bahwa perluasan pelayanan instansi 

akan lebih memenuhi harapan dan pengiritan akan kurang memenuhi harapan; 

Ketiga, Instansi lebih memberikan pelayanan pada kepentingan masyarakat 

dalam arti luas daripada kepentingan yang spesifik; Keempat, menekankan 



40 
 

 

pada efisiensi pada instansi tingkat atas; Kelima, menekankan pada prestasi 

dan kemampuan, sementara mengabaikan kegagalan dan ketidakmampuan.  

Perspektif ketiga adalah perspektif perwakilan, yang melihat publik 

sebagai pihak yang diwakili oleh elected officials (politisi). Dalam perspektif 

ini, kepentingan publik diasuksikan telah diwakili oleh wakilnya yang duduk 

di lembaga-lemabag perwakilan. Kelemahan utama perspektif ini adalah pada 

kenyataannya politisi tidak menyuarakan kepentingan publik, dan politisipun 

tidak pernah melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan.  

Perspektif keempat, melihat publik sebagai pelanggan (customer) 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Konsep Street 

Level Bureaucracy untuk menunjukkan interaksi yang erat antara aparat 

pelayanan publik dengan masyarakat yang dilayani. Namun iapun mensinyalir 

bahwa birokrasi lebih melayani kepentingan nya daripada kepentingan 

masyrakat, dan Street Level Bureaucracy lebih memfungsikan dirinya sebagai 

kelompok kepentingan.  

Perspektif terakhir melihat publik sebagai warga negara. Sebagai 

warga negara, seseorang tidak hanya mewakili kepentingan individu namun 

juga kepentingan publik. Model-model partisipasi publik dalam pengambilan 

keputusan lebih banyak  menerapkan perspektif ini. 

Setiap negara dimanapun serta apapun bentuk pemerintahannya 

selalu membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu 
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keharusan bagi negara atau pemerintahan untuk melayani warga negaranya. 

Pelayanan publik tidak mudah dilakukan, dan banyak negara yang gagal 

melakukan pelayanan publik yang baik bagi warganya. Pelayanan publik 

(public service), merupakan salah satu pembahasan yang cukup aktual dalam 

kajian birokrasi. 

Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyrakat 

dan pemerintah. Kemampuan birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan 

melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik. Sebagai implementasi 

kebijakan birokrasi di lapangan, pelayanan publik pun menarik minat 

tersendiri untuk dipelajari. Penilaian terhadap mkemampuan birokrasi publik 

tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang 

melekat pada birokrasi seperti efesiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat 

pula dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti 

kepuasan penguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas (Dwiyanto, 2006: 76). 

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara 

dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yanbg 

disediakanoleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik. Adapun penyelenggaraanya adalah lembaga dan petugas pelayanan 

publik, baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik 
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adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum 

yang meimiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. 

Hubungan antara penerima pelayanan dengan pelayanan birokrasi 

pemerintah, aparatur birokrasi yang mendapat kepercayaan untuk melayani 

masyarakat perlu menyadari bahwa pada dirinya dituntut untuk memberikan 

pelayanan prima (excellent services), sebagai berikut: (a) sensitif dan 

responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi, (b) dapat 

mengembangkan fungsi fundamental dengan melakukan terobosan melalui 

pemikiran yang inovatif dan kreatif, (c) berwawasan futuris dan sistematis 

sehingga risiko yang bakal timbul akan diminimalisir, dan (d) berkemampuan 

dalam mengoptimalkan sumber daya yang potensial. Untuk menjadikan 

kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, maka perilaku aparatur birokrasi 

dalam memberikan pelayanan harus melakukan pekerjaannya dengan sepenuh 

hati (Patton, 1996: 67).  

Salah satu kekurangan mendasar organisasi pemerintahan atau 

birokrasi pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

adalah ketidakmampuannya menciptakan suatu iklim organisasi pembelajar. 

Padahal dalam tuntutan masyarakat yang semakin dinamis organisasi sangat 

diharapkan memiliki karakter organisasi pembelajar. Menurut Sangkala 

(2007: 210), bahwa organisasi pembelajar akan memiliki kemampuan 

memperbaiki dan meningkatkan adaptabilitas serta kapasitasnya dalam 

memenuhi tuntutan lingkungan. Organisasi yang di dalamnya berisi orang-



43 
 

 

orang yang senang belajar dan senantiasa membantu organisasi melahirkan 

pengetahuan dan keterampilan baru.  

Kemampuan memperbaiki dan meningkatkan adaptabilitas serta 

kapasitasnya dalam memenuhi tuntutan lingkungan merupakan suatu isu 

penting yang justru kurang mendapat perhatian selama ini. Secara teoritik 

tuntutan dan kepentingan individu sebagai anggota masyarakat yang 

merupakan bagian dari lingkungan memang sangat bervariasi, sehingga dalam 

batas tertentu berpeluang melahirkan benturan kepentingan, khususnya dalam 

proses pengambilan keputusan oleh para pejabat birokrasi. Akibatnya 

pengambilan keputusan sebagai bagian proses administrasi seringkali 

menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Menurut Permana (2009: 39-40) 

persepsi masyarakat terhadap ketidakadilan itu m uncul sebagai akibat dari 

perbedaan cara pandang individu terhadap suatu kebijakan yang juga 

dikarenakan beberapa faktor, yaitu: prefderensi individu (individual 

preference), etika (ethic), kebebasan individu (individual freedom), hak 

individu (individual rights), dan distribusi keadilan (distribution of justice). 

Proses pengambilan kebijakan publik yang berkeadilan ditunjukkan dengan 

gambar berikut : 
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Bagan 2.1. Proses Pengambilan Kebijakan Publik 

 

 

 

 

Sumber: Permana, 2009 

 Fenomena ini banyak ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang, 

seperti di Indonesia. Justifikasi yang sederhana bahwa secara filosofis Negara 

Republik Indonesia ini dibentuk dengan sejumlah tujuan yang luhur seperti yang 

tercantum dalam konstitusi antara lain yaitu : memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kenyataan tujuan tersebut belum terelaisasi 

sampai saat ini. Dalam konteks ini tentu yang paling menonjol untuk disoroti adalah 

masalah pelayanan publik.  

2) Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik  

Dalam konteks keilmuan, birokrasi pelayanan publik selalu mengalami 

perkembangan atau pergeseran sesuai dengan perspektif atau paradigma 

pelayanan publik itu sendiri atau biasa disebut dengan reformasi birokrasi. 

Pelayanan publik juga mengalami pergeseran seiring dengan pergeseran 

pergeseran paradigma administrasi publik dari old administration ke new 
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public management  dan terakhir ke new public service (Denhardt, 2002: 28-

29). Secara garis besar pergeseran paradigma tersebut digambarkan oleh 

Keban (2008: 244-8), sebagai berikut:  

a) Old Public Administration  

Woodrow Wilson merupakan tokoh penting yang memprakarsai 

gerakan perubahan dalam paradigma OPA. Ia menyarankan agar administrasi 

publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikhotomi administrasi publik 

dengan politik), berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberi 

peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan system nepotism  dan 

spoil. Oleh karena itu ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan 

antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator 

hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi 

atau mengimplementasikan kebijakan. Sosok birokrasi yang ditawarkan 

Wilson ini sejalan dengan jiwa atau semangat bisnis. Wilson menuntut agar 

para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis, 

sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam 

bekerja ketimbang keanggotaanatau kedudukan dalam suatu partai politik. 

Ajaran Wilson untuk meniru dunia bisnis ini membawa suatu implikasi 

ppenting dalam pemerintahan, yaitu bahwa prinsip-prinsip dalam dunia bisnis 

yang diprakarsai oleh Taylor pantas untuk diperhatikan. Metode keilmuan 

menurut Taylor harus mengeser metode rule of thumb. Tenaga kerja harus 

diseleksi, dilatih dan dikembangkan secara ilmiah dan didorong untuk bekerja 

sama dalam menyelesaikan berbagai tugaspekerjaan sesuai prinsip-prinsip 
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keilmuan. Dunia telah mengakui kebesaran Taylor dalam membangun prinsip 

manajemen yang profesional.  

Max Weber juga mengajak untuk melaksanakan prinsip-prinsip 

Taylor. Menurut Weber, ketika masyarakat berkembang semakin kjompleks, 

maka diperlukan suatu institusi yang rasional yaitu birokrasi. Dalam birokrasi 

ini, diatur perilaku yang tidaksaja produktif, tetapi juga loyal terhadap 

pimpinan dan organisasi. Perilaku yang interpersonal dan saklek harus 

diterapkan. Hubungan kekeluargaan dan kelompok sosial tidak mendapat 

tempat untuk dipertimbangkan dalam birokrasi. Oleh karena itu, para anggota 

organisasi harus ditempatkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

Dikembangkan dan dituntun dengan peraturan yang jelas dalam menjalankan 

tugasnya.  

Doktrin OPA, dalam .perkembangannya menghadapi masalah 

(fallacies). Sebagai ilustrasi misalnya, Weber yakin bahwa sosok .organisasi 

birokrasi sangat ideal, padahal dalam perkembangannya bisa berubah sifatnya 

menjadi sangat kaku, bertele-tele dan penuh red -tape (Weber fallacy). 

Demikian juga haknya dengan Taylor sangat yakin bahwa hanya ada satu cara 

terbaik (one way of doing the task) untuk melakukan tugas, padahal dalam 

perkembangan jaman terdapat banyak cara lain untuk bekerja terbaik, hasil 

rekayasaaaaaaa teknologi dan ilmu pengetahuan (Taylor fallacyi). hal yang 

sama juga terjadi pada Wilson, dimana ia cenderung melihat dunia 

administrasi publik sebagai kegiatan yang tidak bersifat politis, padahal dalam 

kenyataannya bersifat politis (Wilson fallacy). Meskipun muncul berbagai 
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macam masalah dalam paradigma Old Poblic Administration (OPA), namun 

belajar dari paradigma ini telah memberikan kontribusi pengetahuan yang 

penting bahwa dalam membangun birokrasi diperlukan profesionalitas, 

penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan 

dan standardisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong 

efisiensi dan efektivitas. 

b) New Public Management  

Paradigma New Public Management (NPM) muncul di Inggris, New 

Zealand, Amerika Serikat dan Kanada. Istilah management pada New Public 

Management, diberikan lantaran istilah ini lebih agresif daripada istilah 

administration (Vigoda, 2003). Paradigma ini didasarkan pada Teori Pasar 

dan Budaya Bisnis dalam organisasi publik (Vigoda, 2002). Paradigma 

tersebut muncul tidak hanya karena adanya krisis fiskal pada tahun 1970an 

dan 1980an, tetapi juga karena adanya keluahan bahwa sektor publik terlalu 

besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya 

perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai .pemerintah.  

Kemunculan NPM pertama kali hanya meliputi lima doktrin Gaebler 

dan Osborn (Keraf, 1985: 85) yaitu (aa) penerapan dregulasi pada line 

management, (b) konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang 

berdiri sendiri, (c) penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama 

amelalui kontrak, (d) penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan 

kontrak keluar, dan (e) memperhatikanmekanisme pasar. Dalam 

perkembangannya, telah menjadi sepuluh doktrin sebagaimana ayang 
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disampaikan dalam Reinventing Government. Beberapa tahun kemudian 

muncul lagi model NPM yang lebih variatif misalnya model efisiensi drive, 

downsizing and decentralization, in search of exelence dan public service 

orientation. Ferile (Keraf, 1998: 85). Berbagai variasi ini memberi kesan 

bahwa NPM hanyalah merupakan upaya para ahli dalam memodernisasikan 

sektor publik.  

Melalui berbagai doktrin NPM tersebut di atas, dapat dipelajari bahwa 

proses reformasi harus diarahkan pada enam dimensi kunci. Pertama, 

productivity, yaitu bagaimana pemerintah menghasilkan lebih banyak hasil 

dengan biaya yang lebih sedikit. Kedua, marketization yaitu bagaimana 

pemerintah mengunakan insentif bergaya pasar agar melenyapkan 

Pelanggaran Etika Birokrasi. Ketiga, service orientation yaitu bagaimana 

pemerintah dapat berhubungan dengan warga masyarakat secara lebih baik 

agar program-programnya lebih responsif terhadap kebutuhan warga 

masyarakat. Keempat, decentralization yaitu bagaimana pemerintah membuat 

program yang responsif dan efektif dengan memindahkan program ke tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah, atau memindahkan tanggung jawab instansi 

pemerintah ke para manajer lapangan yang berhadapan langsung dengan 

warga masyarakat, atau memberi kesempatan kepada mereka untuk 

melakukan adaptasi terhadap kebutuhan warga masyarakat. Kelima, policy 

yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kapasitas kebijakan, dan Keenam, 

performance accountability yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki 

kemampuannya untuk memenuhi janjinya (Keraf, 1998: 104). 
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Reformasi birokrasi tersebut diarahkan untuk mencapai hasil nyata 

yang mencakup lima aspek, yaitu (1) saving (2) perbaikan proses, (3) 

perbaikan efisiensi, (4) peningkatan efektivitas, dan (5) perbaikan sistem 

administrasi, seperti peningkatan kapasitas, fleksibilitas dan ketahanan.  

2.2.1.2 Pengertian Pelayanan Publik 

 Istilah pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, 

sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan 

seseorang. Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan 

lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Istilah publik berasal dari bahasa 

inggris public yang berarti masyarakat umum dan negara. Kata publik dalam KBBI 

diartikan sebagai umum orang banyak dan ramai. 

Menurut pendapat Gronroos dalam Tjiptono (2005:76) penjabaran dari 

pelayanan merupakan proses yang terdiri dari serangkaian aktifitas intangible yang 

bisa (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, 

jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang disediakan 

sebagai solusi atas masalah pelanggan 

Menurut Moenir (2001:13) 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. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan 

publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana 



50 
 

 

menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya 

yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah 

Sedangkan menurut Lovelock, Petterson & Walker dalam Tjiptono (2005:80) 

berpendapat bahwa perspektif pelayanan adalah sebagai sebuah sistem yang teridir 

dari dua komponen utama yaitu operasi jasa dan penyampaian jasa. 

Berdasarkan definisi tersebut, pelayan publik atau pelayanan umum adalah 

segala bentuk jasa pelayanan, yang dilakukan suatu instansi mulai dari tingkat pusat 

hingga tingkat daerah dan dilingkaran yang menjadi rujukan dari pemerintah pusat 

yang bertanggungjawab terhadap barang publik maupun jasa publik dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

2.2.1.3 Tujuan Pelayanan Publik 

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 (Zeithaml, Valerie 

. (et.al).1990) 

lebih lanjut Zeithaml mengatakan, tujuan pelayanan publik adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya; 

b. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customer; 
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c. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang di inginkan mereka 

d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; 

e. menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. 

2.2.1.4 Ciri-Ciri Pelayanan Publik 

Adapun ciri khusus pelayanan publik menurut Ahmad dalam Sondang P. 

Siagian (1994:81) adalah : 

a. Tidak dapat memilih konsumen 

b. Perencanaan dibatasi oleh peraturan 

c. Pertanggungjawaban yang kompleks 

d. Sangat teliti 

e. Semua tindakan dapat justifikasi 

f. Tujuan dan output sulit diukur dan ditentukan 

2.2.1.5 Unsur-Unsur Pelayanan 

Dalam serangkaian kegiatan pelayanan publik terdapat unsur yang akan 

mendukung jalannya pelayanan publik, yaitu : 

1. Sistem, Prosedur dan Metode 

Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan 

metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. 

2. Personil 

Terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan publik aparatur 

pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap 

kritik dari pelanggan atau masyarakat. 
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3. Sarana dan Prasarana 

Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas 

pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai, dll. 

4. Masyarakat sebagai pelanggan 

Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen 

baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. (Moenir, 1995:8) 

Unsur pelayanan publik berkaitan erat dengan seberapa besar tingkat kepuasan 

masyarakat, oleh karena itu sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Pelayanan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah, ada 14 unsur yang relevan, dan valid sebagai unsur yang harus ada dalam 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yaitu : 

1. Prosedur Pelayanan 

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat 

dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Menurut Warella (1997:31) menyebutkan 

bahwa menilai pelayanan publik yang baik dan berkualitas dapat digunakan 

indikator-indikator antara lain: (1) kesederhanaan, yaitu bahwa prosedur pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh 

penerima pelayanan; (2) adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau 

tatacara pelayanan; (3) adanya keterbukaan dalam prosedur pelayanan. 

2. Persyaratan Pelayanan 

Yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan 

pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Sehubungan dengan hal itu Warella 
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(1997:31) menyebutkan bahwa pelayanan publik memerlukan adanya kejelasan 

persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi, keterbukan mengenai 

persyaratan pelayanan, dan efisiensi persyaratan dalam arti bahwa dibatasi pada hal-

hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta dicegah adanya pengulangan 

pemenuhan persyaratan. 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 

Yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, 

jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya).  

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

Yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap 

konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.  

5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan 

Yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan 

dan penyelesaian pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, Warella (1997:31) 

menjelaskan bahwa berkaitan dengan  tanggungjawab petugas, pelayanan publik 

dinilai baik apabila terdapat kejelasan dan kepastian unit kerja atau pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, serta keterbukaan 

mengenai satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan. 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

Yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas, dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.  

7. Kecepatan Pelayanan 
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Yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Warella (1997:31) menyebutkan 

bahwa berkaitan dengan kecepatan, pelayanan publik dinilai baik apabila terdapat 

keterbukaan waktu penyelesaian, dan ketepatan waktu yaitu bahwa pelaksanaan 

pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

8. Keadilan Mendapat Pelayanan 

Yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 

masyarakat yang dilayani. Berkaitan dengan keadilan mendapat pelayanan, Warella 

(1997:31) mengatakan bahwa pelayanan publik dinilai baik apabila dapat memenuhi 

keadilan yang merata, yaitu bahwa cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan 

seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan. 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

Yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara spontan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.  

10. Kewajaran Biaya Pelayanan  

Yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh 

unit pelayanan. berkaitan dengan kewajaran biaya pelayanan, Warella (1997:31) 

mengatakan bahwa pelayanan publik dinilai baik apabila memenuhi nilai ekonomis, 

yaitu biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan 

kemampuan penerima pelayanan. 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

Yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah 

ditetapkan. Warella (1997:31) mengatakan bahwa kejelasan dan kepastian mengenai 
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rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, serta keterbukaan 

mengenai rincian biaya/tarif pelayanan merupakan kriteria pelayanan publik yang 

berkualitas. 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

Yaitu waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kejelasan dan kepastian yang dimaksud yakni menyangkut jadwal waktu 

penyelesaian pelayanan (Warella, 1997:31). 

13. Kenyamanan Lingkungan 

Yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur 

sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Warella 

(1997:31) juga menyebutkan bahwa penilaian fisik lainnya antara lain kebersihan dan 

kesejukan lingkungannya. 

14. Keamanan Pelayanan 

Yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan 

ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 

pelayanan. Sedangkan Warella (1997:31) menyebutkan keamanan sebagai proses 

serta hasil pelayanan memberikan keamanan, kenyamanan dan memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat.   

2.2.1.6 Standar Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar 

pelayanan haruslah meliputi : 
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a. Prosedur Pelayanan, yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan 

yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta 

kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan 

b. Waktu Penyelesaian, waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan 

dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan 

lamanya waktu pelayanan masing-masing 

c. Biaya Pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya 

yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. 

d. Produk Pelayanan, Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan 

yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari 

kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah 

diajukan sebelumnya. 

e. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan 

perangkat penunjang pelayanan yan memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dll. 

serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan 

2.2.1.7 Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan (service quality) telah hampir menjadi faktor yang 

menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah 
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maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna jasa publik sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna 

jasa publik. menurut Tjiptono & Diana (dalam wijaya, 2011:74) terdapat lima 

dimensi kualitas jasa yang disebut Service Quality. Lima dimensi kualitas yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Reability (kehandalan), kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan 

b. Responsivness (ketanggapan dan kepedulian), keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan 

peduli terhadap keluhan atau harapan pelanggan 

c. Assurance (jaminan kepastian), kompetensi yang memberikan rasa aman dari 

bahaya, resiko, atau keraguan dan kepastian yang mencakup pengetahuan, 

kesopanan, dan sikap dapat dipercaya 

d. Empathy (empati), kemampuan untuk memberikan perhatian penuh kepada 

pelanggan 

e. Tangible (berwujud), wujud kenyataan secara fisik yang meliputi fasilitas, 

peralatan, pegawai dan saranan informasi atau komunikasi 

2.2.1.8 Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah kepuasan dan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas pelayanan publik, 

sehingga diperlukan asas-asas pelayanan publik sebagai dasar pelayanannya. Definisi 

dari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang 
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menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja 

bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik. Sinambela (2008:6) 

mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-

undangan. 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, 

gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan asas-asas, yakni : 
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1. Kepentingan Umum 

Adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak 

mensyarakatkan beban tertentu. Kepentingan yang harus didahulukan dari 

kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya 

dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. 

2. Kepastian Hukum 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun 

organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan 

hukum. 

3. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender dan status ekonomi. 

4. Keseimangan Hak Dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

5. Keprofesionalan 

Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu 

bidang. 

6. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif 



60 
 

 

Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak melihat 

strata sosial masyarakat tersebut. 

8. Keterbukaan  

Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 

diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak. 

9. Akuntabilitas 

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan 

Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi 

kelompok tertentu. 

11. Ketepatan Waktu 

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

oleh unit penyelenggara pelayanan. 

12. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika.  

Uraian asas-asas di atas dapat diketahui bahwa pelaksaanaan pelayanan publik 

ditujukan kepada semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat dengan kebutuhan 

khusus. Semua asas tersebut mempunyai muara tujuan yang sama yakni kepuasaan 

dan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah dalam akses kebutuhan 

masyarakat. 
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2.2.1.9 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik 

Pelayanan publik ada karena munculnya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan dari penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, terdapat macam-macam 

bentuk pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, bentuk pola pelayanan adalah sebagai berikut: 

1. Pola Pelayanan Fungsional 

Yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan sesuai 

dengan tugas dan fungsi dan kewenangannnya 

2. Pola Pelayanan Terpusat 

Yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 

3. Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 

dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat 

dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan. 

4. Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang 

memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

5. Pola Pelayanan Gugus Tugas 
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Yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus 

tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberi 

pelayanan tertentu. 

2.2.1.10 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good 

governance/kepemerintahan yang baik. 

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap 

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Ketika 

Pemerintah Daerah memberikan pernyataan kesanggupan dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik pernyataan tersebut akan tertuang dalam Maklumat Pelayanan 

Publik (MPP) 

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan NonPerizinan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Pusat dibantu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Pelayanan Perizinan 

dan nonperizinan di bidang penanaman  modal. Kemudian Penyelenggaraan PTSP di 

tingkat Provinsi diserahkan pada Pemerintahan Provinsi untuk Pelayanan Perizinan 

dan NonPerizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari 

urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota. 
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2.2.2 Perizinan 

2.2.2.1 Pengertian Perizinan 

Menurut WF. Prins, yang dikutip oleh Soehino dalam bukunya memberikan 

pengertian izin adalah “pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan 

suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek 

dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat 

dilaksanakan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan administras 

negara. 

Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas yang berarti suatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan 

melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengemukakan izin adalah suatu 

persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

undangan (izin dalam arti sempit). 

Hardiyansyah (2011:11) mengatakan bahwa “pelayanan diartikan sebagai 

bentuk aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu 

berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Sedangkan definisi yang 

diberikan Moenir (2002:26-27) adalah “pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, 

tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam garapan pengguna” 
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Selanjutnya Batinggi (1998:21) membagi tiga jenis layanan,yaitu: 

1. Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan biasanya dilakukan oleh para petugas dibidang Hubungan 

Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang 

tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan, yaitu: (1) memahani 

masalah-masalah yang termasuk ke dalam bidang tugasnya; (2) mampu memberikan 

penjelasan apa yang diperlukan dengan lancar dan singkat tetapi cukup jelas sehingga 

memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu; (3) 

bertingkah laku sopan dan ramah. 

2. Layanan dengan tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad informasi ini menggunakan 

sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan tulisan terdiri dari dua 

golongan yaitu, berupa petunjuk informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-

orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan 

instansi atau lembaga pemerintah. Kedua , layanan berupa reaksi tertulis atau 

permohonan laporan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. 

Adapaun keguanaan dari layanan tulisan ini, yaitu: (1) Memudahkan bagi semua 

pihak yang berkepentingan; (2) menghindari orang yang banyak bertanya kepada 

petugas; (3) memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik 

petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan; (4) menuntun orang ke arah 

yang tepat. 
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3. Layanan dengan Perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh para petugas 

yang memiliki faktor keahlian dan keterampilan. Dalam kenyataan sehari-hari 

layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan 

dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan secara umum banyak 

dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh 

faktor jarak. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, jenis pelayanan ada tiga antara lain: 

1. Pelayanan Administratif 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, 

kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-

dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), 

Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 

Sertifikat Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dan sebagainya. 

2. Pelayanan Barang 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang 

digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air 

bersih dan sebagainya. 

3. Pelayanan Jasa 
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Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh 

publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, 

pos dan sebagainya. 

2.2.2.2 Motif dan Tujuan Perizinan 

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan 

sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat 

usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu 

sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat 

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan 

izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga 

sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari 

aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus 

dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi 

kewenangan. Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret 

yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas tertentu 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu 

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit 
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e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus 

harus memenuhi syarat tertentu 

2.2.2.3 Unsur-Unsur Perizinan 

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya : 

a. Instrument Yuridis 

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya 

sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rus en orde), tetapi juga mengupayakan 

kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih 

tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah 

diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini 

muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan 

konkret, yaitu dala bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. 

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan 

hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum 

dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam 

bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk 

menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. 

b. Peraturan Perundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah welmatigheid van bestuur atau 

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap 

tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun 
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fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan 

c. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik 

ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran 

berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari 

administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah 

(lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi 

negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang 

dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. 

d. Peristiwa Konkret 

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk 

keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan 

individual 

e. Prosedur dan Persyaratan 

Pada umunya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus menempuh 

prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur 

dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan 

instansi pemberi izin. 
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2.2.2.4 Prosedur Pemberian Izin 

a. Proses dan Prosedur Perizinan 

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh 

aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu 

yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizina itu berbeda-beda 

tergantunf jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. 

inti dari regulasi dan diregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara 

dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, 

jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang 

melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib 

dikomunikasikan secara luas. 

b. Persyaratan 

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang di mohonkan 

yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-

syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional 

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila 

tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi 

2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan 

atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. 
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c. Waktu Penyelesaian Izin 

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus 

memenuhi kriteria : 

1. Disebutkan dengan jelas 

2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin 

3. Di informasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan 

d. Biaya Perizinan 

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin 

dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan peizinan. Oleh karena itu 

harus memenuhi syarat-syarat : 

1. Disebutkan dengan jelas 

2. Mengikuti standar nasional 

3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu 

4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost 

5. Besarnya biaya di informasikan secara luas 

2.2.2.5 Pengawasan Izin  

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala 

sesuatunya berjalan dengan baim dalam administrasi negara. pengawasan adalah 

proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, 

atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. 
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Menurut Sujanto tujuan pengawasan adalah : 

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di 

inginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan 

akan terjadi suatu pelanggaran 

2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang 

telah dibuat oleh administrasi negara. 

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah : 

1. Untuk mendukung penegakkan hukum 

2. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh 

menegakkan peraturan Perundang-undangan 

3. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan 

(penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat 

Dalam melaksanakan pengawasan perizinan, aparatur pemerintah diberikan 

arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, 

kejelasan, kepastian waktu akurasi keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan. 

Untuk menerapkan prinsip pengawasan perizinan tersebut di dukung oleh kebijakan 

pengawasan melekat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.  

Pengertian pengawasan melekat seperti termuat dalam Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian 

kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, secara preventif dan 

represif agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai 
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dengan rencana kegiatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di imbangi 

dengan konsistensi pelaksanaan pengawasan yang baik 

2.2.3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2.2.3.1 Pengertian Penanaman Modal 

Untuk memahami arti dari penanaman modal bisa dilihat dari Undang Undang 

Nomo 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1 UU Penanaman 

Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 

asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penanam modal menurut pasal 1 ayat 4 UU Penanaman modal adalah perseorangan 

atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam 

modal dalam negeri dan penanam modal asing 

Menurut pasal 1 ayat 7 UU Penanaman Modal adalah aset dalam bentuk uang 

atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang 

mempunyai nilai ekonomis 

2.2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas dari DPMPTSP adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

Sementara itu  DPMPTSP memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijikan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi 

penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian 
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penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengelolaan data 

dan informasi 

2. pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi 

penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian 

penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengelolaan data 

dan informasi,  

3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi 

penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian 

penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengelolaan data 

dan informasi,  

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, 

promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian 

penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengelolaan data 

dan informasi,  

5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 

Dinas dan, 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya 

Kewenangan Kantor Penanaman Modal : 

1. Menyusun perencanaan di bidang penanaman modal 

2. Menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis di bidang penanaman modal 

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keterampilan aparatur 

penanaman modal dan pelaku bidang penanaman modal 
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4. Menyelenggarakan bimbingan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian 

terhadap penanaman modal 

5. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan penanaman modal 

6. Menyelenggarakan ketatausahaan kantor 

 

2.2.3.2  Teori Hukum 

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba 

secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya 

memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum (Amiruddin 

dan Zainal Asikin, 2006:23). Memperhatikan keterangan tersebut, maka dikemukakan 

beberapa teori : 

 

2.2.3.3  Teori Welfare State 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif welfare state 

Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. 

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus 

berdasar pada amanat Undang-undang Dasar sebagai amanat rakyat. Demi 

tercapainya negara yang berkesejahteraan, dapat menjalankan kehidupan yang 

layak sesuai harkat martabat sebagai manusia dan mendapat hak-hak yang melekat 
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pada setiap warga negara. Perkembangan ekonomi globalpun sangat berpengaruh 

terhadap Kesejahteraan Sosial, 

2.2.3.4  Teori Hukum Lawrence M. Friedman 

Teori tentang elemen sistem hukum dikemukakan oleh Friedman (2013:12) 

yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (three elements law system). 

Menurutnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum, paling tidak 

harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau fondasinya, agar 

sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga unsur tersebut adalah: legal structure 

(struktur hukum), legal substance (substansi hukum), legal culture (budaya 

hukum). Struktur hukum (legal structure), yaitu keseluruhan institusi-institusi 

hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para 

polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan 

lain-lain (Friedman. Terj khozim, 2009:204). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian pembahasan mengenai pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 

tentang Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online 

Single Submission System), penulis menuliskan simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan PP 

No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara 

elektronik (Online Single Submission System) sudah dilakukan dengan 

baik. Adapun pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha pada 

DPMPTSP Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: (1) 

2. Kendala yang ada setelah dilaksananakannya Pelayanan Perizinan 

Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kudus berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem 

Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single 

Submission System) terdapat pada sistem website dan aplikasi OSS yang 

belum cukup memadai. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah 

sebagai berikut: (1) adanya kesalahan sistem OSS yang menyebabkan 

pelaku usaha tidak dapat mengakses OSS, (2) belum tersedianya 

beberapa layanan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mendaftarkan 
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3. sahanya melalui OSS, (3) seringnya terjadi error pada website OSS yang 

menyebabkan kesalahan ketika pelaku usaha melakukan input data, dan 

(3) ketidaktahuan pelaku usaha terkait Pelayanan Perizinan Berusaha 

secara elektronik melalui OSS. 

5.2. Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah: 

1. Dalam pelaksanaannya dianjurkan dalam program pelayanan 

perizinan berusaha di Kabupaten Kudus agar Pemerintah Daerah 

memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Kudus 

tentang penerapan OSS untuk mengajukan perizinan berusaha 

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas perlu dilakukannya peningkatan 

pada website OSS menjadi lebih baik agar meminimalisir 

terjadinya kesalahan ketika melakukan input data bagi para pelaku 

usaha. 
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