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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada dasarnya pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif 

apabila masyarakat mendapatkan kemudahan dengan prosedur yang  cepat dan 

tepat serta memuaskan. Keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam 

menciptakan dan meningkatkan inovasi kinerja aparat pelayanan. 

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan 

memuaskan kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh pemerintah. Salah satu harapan masyarakat dalam kaitannya dengan 

pelayanan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun 

organisasi lainnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial 

dan dinamikanya. 

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 9 menjelaskan 

klasifikasi urusan pemerintahan antara lain ; 

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan 

Pusat. 
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(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar 

pelaksanaan otonomi daerah. 

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala 

Pemerintahan. 

Mengenai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah 

menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, pada Pasal 11
1
 dijelaskan bahwa : 

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 

(3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib 

yang sebagian subtansinya merupakan Pelayanan Dasar. 

 

 

 

                                                           
1
 UU Nomor 23 tahun 2014 
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Gambar 1.1. Pembagian Urusan Pemerintah Wajib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa :
2
  

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).  

                                                           
2

 UU Nomor 23 tahun 2014 

 

WAJIB 

Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan;  

2. Kesehatan;  

3. Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang;  

4. Perumahan Rakyat Dan 

Kawasan Permukiman;  

5. Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, Dan Pelindungan 

Masyarakat; Dan  

6. Sosial. 

 

1. Tenaga Kerja; 

2. Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

3. Pangan; 

4. Pertanahan; 

5. Lingkungan Hidup; 

6. Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

9. Perhubungan; 

10. Komunikasi dan Informatika; 

11. Koperasi Usaha, Kecil, dan Menengah; 

12. Penanaman Modal; 

13. Kepemudaan dan Olah Raga; 

14. Statistik; 

15. Persandian; 

16. Kebudayaan; 

17. Perpustakaan; dan 

18. Kearsipan. 
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(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

administrasi perizinan usaha termasuk urusan konkuren yang wajib 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah  dan yang tidak berkaitan langsung 

dengan pelayanan dasar, yang telah dijelaskan pada gambar 1.1 mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintah Wajib.  

Permasalahan terkait dengan pelayanan perizinan di Indonesia 

sebenarnya sudah diatasi dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP). Pelayanan terpadu satu pintu merupakan sebuah aktivitas pelaksanaan 

proses perizinan dan non-perizinan berdasarkan pemberian kewenangan oleh 

beberapa lembaga yang mempunyai kewenanangan di bidang perizinan serta 

non-perizinan, yang dilakukan mulai dari proses permohonan sampai dengan 

terbitnya dokumen perizinan yang dilaksanakan dalam satu wadah. 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 menjelaskan bahwa: 

(1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses 

pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang 
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dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik 

maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan. 

(2) Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:  

a.  Sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau  

b.  Sistem pelayanan terpadu satu atap.  

(3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan 

memadukan pelayanan secara elektronik. 

Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan 

memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukan peranannya. Maka dari 

itu salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam 

melakukan kepengurusan masalah perizinan usaha, dilakukan secara online 

atau daring atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS). 

Sebagai sebuah Kota yang semakin padat tingkat penduduknya dan 

semakin meningkat kegiatan dalam hal perdagangan, pendidikan, pariwisata 

dan pengadaan pemukiman. Hal tersebut membuat Kota Depok kini semakin 

ramai dan masuk dalam kategori Kota yang “tiada henti” dalam melakukan 

aktivitasnya, baik aktivitas dalam membangun sarana maupun prasarana. 

Terlihat dari banyaknya pusat perbelanjaan, tempat kuliner hingga sarana 

pendidikan dan pemukiman seperti perumahan serta pembangunan ruas jalan 

tol yang menghubungkan  Jakarta-Depok-Bogor-Bekasi, dengan keadaan Kota 

yang semakin maju dan terus mengalami perkembangan, maka tingkat 

kompleksitas masyarakatnya semakin meningkat, kebutuhan akan prasarana 

dari pemerintah sebagai penyeimbang perkembangan sarana sangat diharapkan.  
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Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan 

langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan 

wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, 

Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan 

sebagai Kota resapan air.
3
 

Sebagaimana Visi Kota Depok “Kota Depok yang Maju, 

Berbudaya, dan Sejahtera”.  

Kemudian dijelaskan dalam Misi Kota Depok yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan 

Berwawasan Lingkungan.  

b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang 

Modern dan Partisipatif.  

c. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis 

Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga. 

d. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing 

e. Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman. 

Saat ini, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik atau 

masyarakat, pemerintah Kota Depok sangat menekankan kinerja dan loyalitas 

yang tinggi. Hal tersebut direalisasikan dengan memberikan pelayanan yang 

maksimal, efisien, efektif dan memudahkan dalam hal regulasi dengan 

membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP).  

                                                           
3
 Sumber : https://www.depok.go.id/sejarah di akses 6 Maret 2021, Pukul 20.00 WIB 

https://www.depok.go.id/sejarah
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Kompleksnya kesibukan masyarakat Kota Depok dengan kondisi 

kemacetan yang semakin padat dibeberapa titik wilayah, membuat Pemerintah 

Kota Depok ingin memaksimalkan prasarana pelayanan publik dalam hal 

memenuhi kewajiban masyarakatnya sebagai Warga Negara Indonesia yang 

baik dan taat dalam hal perizinan ataupun non-perizinan.  

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membantu dan memberikan solusi 

bagi masyarakat Depok dengan membuka pelayanan perizinan yang 

terintegrasi atau hanya dengan Satu Pintu. Dimana konteks Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu akan lebih memudahkan dan memberi kenyamanan bagi masyarakat 

dalam membuat surat perizinan maupun non-perizinan dan juga akan sangat 

membantu para investor/pengembang yang akan melakukan investasi di Kota 

Depok. Mereka hanya akan melakukan pendaftaran di loket DPMPTSP dan 

kemudian pihak DPMPTSP itu sendiri yang akan mengurus proses selanjutnya 

ke dinas teknis yang terkait, apalagi sekarang mengurus perizinan menjadi 

lebih mudah hal tersebut dikarenakan pengurusan perizinan tersebut 

dilaksanakan secara online sehingga dapat dilakukan di mana saja.  

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran akun perizinan melalui 

layanan perizinan online yaitu https://perizinanonline.depok.go.id/ dengan 

sebutan SI-MPOK DPMPTSP Kota Depok. Pelayanan Perizinan Usaha 

dengan sistem online bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dengan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakatnya. 

https://perizinanonline.depok.go.id/
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Namun disisi lain, meskipun telah online pemohon masih ada yang 

datang ke kantor perizinan untuk mengurus surat izin usahanya, sangat disadari 

bahwa tidak semua masyarakat yang akan melaksanakan usaha (menjadi 

pelaku usaha) menguasai dan mampu menggunakan teknologi internet, sesuai 

realitas di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang kurang mengerti tata 

cara pendaftaran pelayanan perizinan dengan sistem online khususnya pada 

pendaftaran pelayanan perizinan usaha  dengan sistem online atau dikenal 

dengan Online Single Submission (OSS). Penyelenggaraan perizinan usaha 

berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) merupakan bagian 

dari agenda reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah, server 

Online Single Submission (OSS) dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, Pemohon ataupun Petugas 

dari Dinas terkait memiliki keterbatasan akses untuk menemui langsung pihak 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai server Online Single Submission 

(OSS).  

Banyak kendala yang dialami oleh para pelaku usaha sehingga 

pegawai DPMPTSP Kota Depok memberikan pelayanan pendampingan 

(perbantuan) untuk pendaftaran pelayanan perizinan usaha dengan sistem 

online. Meskipun kendala-kendala tersebut terjadi di lapangan, akan tetapi 

responsibilitas serta peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Depok tetap berjalan didasarkan pada tugas, pokok, fungsi 

serta regulasi yang ada untuk dapat menciptakan pelayanan perizinan usaha 

dengan sistem online. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui seberapa efektivitas administrasi pelayanan perizinan usaha 

dengan sistem online, untuk itu penulis melakukan penelitian yang dituangkan 

dalam tesis berjudul Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha 

Dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. 

1.2 Permasalahan 

1.2.1. Indentifikasi Masalah 

Efektivitas pelayanan administrasi perizinan Usaha dengan sistem 

online belum berjalan dengan optimal. Hal itu terlihat dari indikator-indikator 

sebagai berikut : 

1) Pelayanan Perizinan Usaha meskipun telah dilakukan melalui sistem 

online, tetapi pelayanan tersebut masih kurang efektif dikarenakan 

pemohon ada yang datang ke kantor perizinan untuk mengurus surat izin 

usahanya, sebab masih ada masyarakat yang kurang mengetahui atau 

mengerti tata cara pengurusan administrasi pelayanan perizinan usaha 

dengan sistem online; 

2) Petugas dari Dinas terkait memiliki keterbatasan untuk membantu 

pemohon. Misalnya jika ada pemohon yang ingin mengecek hak akses 

yang hilang atau lupa email, dari Dinas terkait tidak bisa membantu untuk 

mengecek serta mengirim ulang hak akses pemohon; 

3) Pemohon ataupun Petugas dari Dinas terkait memiliki keterbatasan akses 

untuk menemui langsung pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal, 
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yang mana server Online Single Submission (OSS) dikelola oleh Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 

4) Penggunaan sistem online masih sering gangguan sehingga jika pemohon 

tidak bisa mengakses melalui web online diharapkan datang langsung ke 

instansi terkait. 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Penyebab/masalah yang teridentifikasi begitu luas dan kompleks, oleh 

karena itu penulis membatasi dalam penyusunan tesis ini dengan memfokuskan 

penelitian tentang Efektivitas Pelayanan Administrasi  Perizinan Usaha 

Dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. 

1.2.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas 

karena masalah di sini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar 

ataupun diatasi dengan berbagai alternatif sehingga dapat menjadi tujuan yang 

diinginkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1.2.3.1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha 

dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok? 

1.2.3.2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan 

administrasi pelayanan perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Depok? 

1.2.3.3. Strategi apakah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok untuk 

penerapan keberhasilan pelayanan administrasi perizinan usaha  

dengan sistem online? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan 

menganalis Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem 

Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Depok. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini di samping untuk memperoleh gelar 

magister juga berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1.3.2.1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan administrasi 

perizinan usaha dengan sistem online di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. 

1.3.2.2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat terlaksananya 

pelayanan administrasi perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Depok. 
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1.3.2.3. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok untuk 

keberhasilan penerapan pelayanan administrasi perizinan usaha dengan 

sistem online. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan 

Sistem Online Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPSTP) Kota Depok, memberikan sejumlah manfaat/kegunaan, antara lain : 

1.4.1 Secara akademis dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan informasi 

serta memberi kontribusi terhadap pengembangan studi Pemerintahan 

khususnya mengenai palayanan perizinan usaha dengan sistem online; 

1.4.2 Secara praktis hasil penelitian menjadi suatu gambaran sejauh mana 

kapasitas dan kualitas palayanan perizinan usaha dengan sistem online di 

Pemerintah Kota Depok. 

 

 


