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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1.  Landasan Teoritis 

Pada tinjauan pustaka ini terdapat dua substansi dasar yang akan 

mendukung dalam penelitian ini yaitu: 

2.1.1. Teori Umum 

2.1.1.1. Pemerintah  

Dari segi bahasa atau berdasarkan pendekatan Etimologis
4
, kata 

“pemerintah” atau “pemerintahan”, pada kedua kata tersebut berasal dari suku 

kata “perintah” yang memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan 

untuk kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara 

atau daerah sebagai bagian dari suatu negara, jadi kata “pemerintah” berarti 

kekuasaan untuk memerintah pada suatu negara. Pemerintah dapat juga 

diartikan sebagai suatu badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Di 

dalam kata tersebut dapat disimpul beberapa unsur yang menjadi ciri-ciri khas 

dari “perintah”, yaitu: 

1) Adanya suatu keharusan, menunjukkan suatu kewajiban untuk 

melaksanakan apa yang diperintahkan;  

2) Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;  

3) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima 

perintah;  

4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah. 

 

                                                           
4
Haudi, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Sumatera Barat : PENERBIT INSAN CENDEKIA 

MANDIRI, 2021), h.1-2 
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Pemerintah yaitu suatu organisasi politik yang menyatakan dan 

melaksanakan kehendak-kehendaknya serta melaksanakan undang-undang 

negara. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk 

merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi 

seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain 

berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini 

pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan 

dari negara.
5
  

Menurut Taliziduhu Ndraha bahwa : 

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan 

publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang 

melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat 

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan 

tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan 

warga negara asing atau siapa saja yang ada pada suatu saat berada 

secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil 

tertentu dan Pemerintah wajib melayaninya.
6
 

 

Penjelasan tentang pemerintah di jelaskan oleh Tjahya Supriatna bahwa :  

Pemerintah dengan kata lain dalam bahasa Belanda Bestuur, Overheid 

dan bahasa Inggrisnya government sebagai institusi atau organisasi 

publik yang mempunyai kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung 

jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan 

kebijakan publik dengan melakukan pelayanan publik bagi 

kepentingan masyarakat atau rakyat sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Kewenangan Pemerintahan berkaitan erat 

dengan segala sesuatu yang melekat pada badan publik untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan berbagai 

urusan pemerintahan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, 

ketentraman, keteraturan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan 

demikian kewenangan pemerintah berdimensi secara esensi atau 

                                                           
5
 Rahman Mulyawan, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: UNPAD PRESS, 2015), h.25 

6
Taliziduhu Ndraha, Kybernology 1(Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.6. 
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mendasar berkenaan dengan tanggungjawab, distribusi, delegasi dan 

lain sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi 

kepentingan masyarakat.
7
 

 

Menurut I Nyoman Sumaryadi, secara umum Pemerintah dapat 

didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat 

dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
8
  

Lebih spesifik lagi dijelaskan I Nyoman Sumaryadi bahwa Pemerintah 

sebagai personifikasi sebuah Negara tidak dapat berjalan sendirian dalam 

mencapai tujuan Negara, yakni tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. 

Pemerintah perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan subkultur lainnya, 

walau akhirnya keadilan sosial menjadi tanggungjawab Negara karena 

Negara dibangun atas dasar sosialitas.
9
  

Dari beberapa teori di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

Pemerintah adalah suatu organisasi atau lembaga sebagai alat yang memiliki 

kekuasaan atau berwenang memproses pelayanan publik dan melaksanakan 

berbagai  kegiatan Pemerintahan guna mencapai tujuan Negara.   

 

 

 

 

                                                           
7
Tjahya Supriatna, Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, (PT. Nagakusuma : Cawang, 2015),               

h. 27. 
8
I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan (Dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, 

interaksi, dan sistem kepemimpinan Pemerintahan Indonesia), (Bogor: Ghalia Indoesia,2018), 

h.16 
9
 Ibid., h. 27 
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2.1.1.2. Pemerintahan  

Secara etimologis, Pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut
10

: 

1) Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. 

2) Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 

3) Pemerintahan berarti pembuatan, cara, urusan dari badan yang 

memerintah tersebut. 

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara 

sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma 

baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, 

sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola 

kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.
11

 

Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa Pemerintahan adalah sebuah 

sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan 

tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.
12

 

Penjelasan lain dijelaskan oleh Tjahya Supriatna, Dia menjelaskan 

bahwa : 

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara 

menunjukkan adanya perbuatan memerintah dari badan 

pemerintahan (institusional), kewenangan pemerintah (authority), 

cara memerintah (methods), wilayah pemerintahan (state, local, 

district, rural dan urban) dan sistem (system) pemerintahan dalam 

menjalankan fungsi pemerintahannya bagi kepentingan masyarakat 

yang adil dan sejahtera. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan 

keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan 

                                                           
10

 Rahman Mulyawan, Op.Cit., h.7. 
11

 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru:Margoyan Tujuh Publishing,2015), h.47 
12

Taliziduhu Ndraha, Kybernology 1(Jakarta:Rineka Cipta,2011),h.5. 
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keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan dan 

cita-cita pemerintahan.
13

   

Selanjutnya Tjahya Supriatna menjelaskan kembali bahwa : 

Dalam konsep negara, pemerintahan (badan dan urusan) menjadi 

persyaratan unsur strategis dan penting bersamaan dengan unsur 

wilayah, penduduk, pengakuan negara lain. Pemerintahan dalam arti 

urusan, badan, teknik atau cara serta sistem pemerintahan. 

Pemerintahan pada dasarnya berkaitan erat dengan sistem, bentuk, 

prinsip, azas, fungsi, badan, urusan, teknik dan cara pemerintahan 

dalam rangka memerintah yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat 

atau masyarakat pada suatu negara.
14

 
 

Ermaya Suradinata menjelaskan bahwa :  

Menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang luas berpedoman 

pada dua macam asas, yaitu asas keahlian pusat dan asas kedaerahan. 

Pada asas keahlian pusat dapat tergambar dalam struktur pemerintahan 

di tingkat pusat, sehingga permasalahan dan kebijaksanaan dalam 

rangka keutuhan Negara dikelola oleh para ahli pemerintahan tingkat 

pusat dibidangnya, sehingga pimpinan pemerintahan tingkat pusat 

dipegan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya.
15

 

 

Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama 

penyelenggara Negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. 

Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala 

bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur 

berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta 

sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hierarki yang lebih tinggi 

sampai kepada hierarki yang terendah.
16

 

                                                           
13

Tjahya Supriatna, Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, (PT. Nagakusuma : Cawang, 2015),                

h. 20 
14

Ibid., h. 25. 
15

 Ermaya Suradinata, Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan. ASOCA Ability-

Strenght-Opportunity-Culture-Agility, (Alqaprint Jatinangor, Cetakan 1, 2013), h.49 
16

Lijan Poltak Sinambelah,dkk. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), H.34. 
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2.1.2. Teori Operasional 

2.1.2.1. Teori Efektivitas  

Setiap organisasi mengharapkan suatu keberhasilan di dalam 

organisasinya, kesejahteraan bagi pegawai serta kepuasan bagi pengguna 

jasanya. Hal inilah yang menyebabkan perlunya suatu usaha untuk menangani 

setiap organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu konsep utama dalam 

mengukur prestasi kerja manajemen adalah keefektifan.
17

  

Keefektifan adalah sejauhmana kemampuan seseorang dalam 

mencapai/mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui proses 

pekerjaan yang benar dan tepat waktu sebagaimana yang telah ditargetkan.
18

 

Efektivitas merupakan sebuah hasil yang terbentuk dari akumulasi 

berbagai faktor. Efektivitas seorang pemimpin dalam sebuah lembaga, 

khususnya dapat dilihat hasilnya berdasarkan empat indikator: pelaksanaan 

tugas, kebijakan, wewenang, dan pemanfaatan fasilitas. Diantara banyak 

faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah pengetahuan manajemen.
19

 

Efektivitas lembaga dapat dikukur melalui: derajat pencapaian tujuan 

organiasi, sedangkan efektivitas manajemen dapat diketahui melalui sejauh 

mana pimpinan dapat melaksanakan fungsi manajemen.
20

 

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada 

taraf hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, 

                                                           
17

Candra Wijaya dan Muhammad Rifa’i, Dasar-Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan 

Organisasi Secara Efektif dan Efisien), (Medan : PERDANA PUBLISHING, 2016),  .177 
18

 Ibid., h.184. 
19

Novianty Djafri, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, 

Efektivitas, Kemandirian Keunggulan Bersaing dan Kecerdasan Emosi),  (Yogyakarta: 

DEEPUBLISH, 2017),h.53 
20

 Novianty Djafri, Op.Cit., h.59  
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meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduannya. Efektivitas 

menekankan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada 

bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara 

input dan outputnya. Berkaitan dengan pelayanan publik, pelayanan publik 

dinyatakan  efektif dan efisiensi apabila pencapaian tujuan sesuai yang 

diharapkan dan ditetapkan. 

 

2.1.2.2. Pelayanan Publik 

Menurut Miftah Thoha bahwa :  

Pelayanan masyarakat sering disebut juga pelayanan umum/publik 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok 

orang atau instansi tertentu yang memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pelayanan 

masyarakat secara umum dapat di artikan sebagai suatu proses atau 

rangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan jasa kepada 

masyarakat baik berupa pengaturan maupun penyediaan pelayanan 

atas dasar tuntutan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat 

untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
21

   

 

Pelayanan publik  adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun  jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh  Instansi Pemerintah di pusat, di 

daerah, dan di lingkungan  Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

                                                           
21

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, (Yogyakarta: Thafa 

Media,2012), h.12. 
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maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan
22

. 

Pelayanan publik adalah 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.
23

 

Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik 

dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang 

diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.
24

 Secara 

operasional, pelayanan publik  yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu
25

:  

(1) Pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang 

perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum, yang meliputi 

penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat 

kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan 

keamanan, dan lain sebagainya; 

                                                           
22

Taufiqurokhman, Evi Satispi, Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik, 

(Tangerang Selatan: UMJ PRESS,2018) h.88 
23

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pasal 1 ayat (1) 
24

 I Nyoman Sumaryadi, Op.Cit,. h.70-71 
25

 I Nyoman Sumaryadi, Op.Cit., h.71 
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(2) Pelayanan yang diberikan secara orang perorangan, yang meliputi 

kemudahan-kemudahan dalam memperoleh kartu penduduk dan surat-

surat lainnya, pembelian karcis perjalanan, dan lain sebagainya.  

Sebagaimana pada UU Nomor 25 Tahun 2009 pada Pasal 4 

menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:  

a. Kepentingan Umum; 

b. Kepastian Hukum;  

c. Kesamaan Hak;  

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; 

e. Keprofesionalan; 

f. Partisipatif; 

g. Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif;  

h. Keterbukaan;  

i. Akuntabilitas; 

j. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Kepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

 

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi
26

:  

1) Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan 

satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus 

memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, 

pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 

2) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 

                                                           
26

 Taufiqurokhman, Evi Satispi, Op.Cit., h.88-89 
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pengguna/ klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa 

penyelenggara pelayanan. 

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 

yang tercermin dari
27

 : 

a) Transpransi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah di mengerti; 

b) Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) Kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

d) Partisipatif yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; 

e) Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain; 

f) Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

publik memiliki sasaran yang bersifat umum aparatur penyelenggara 

pelayanan publik tidak dapat memilih siapa yang dapat dilayani atau siapa 

yang tidak dapat dilayani. Pada ranah organisasi dapat diketahui keberhasilan 

dalam melakukan layanan publik dapat ditinjau dari aspek kepemimpinan, 

kebijakan, dan pembuatan strategi, sumber daya, serta pengambilan 

keputusan. Sedangkan pada ranah masyarakat yang dilayani menunjukkan 

                                                           
27

Lijan Poltak Sinambelah,Op.Cit., h.6 
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pentingnya hasil dari pelayanan, bagaimana membagi sasaran-sasaran 

pelayanan, dampak layanan pada masyarakat dan hasil layanan.  

2.1.2.3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu   

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 

melalui satu pintu.
28

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 

Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 menjelaskan bahwa: 

(1) PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan melekat pada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

(2) Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pada Pasal 5
29

 lebih spesifik dijelaskan bahwa : 

(1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit 

Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;  

b. Gerai layanan atau outlet;  

c. Layanan keliling;  

d. Layanan antar jemput; dan/atau  

                                                           
28

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pada Pasal 1 Butir 4 
29

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 
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e. Layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.  

(3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, sebagai simpul layanan PTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 

Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 menjelaskan bahwa :  

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, 

Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya 

kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kewenangan 

Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah 

provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. 

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan 

pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur. 

(3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala 

DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi 

urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan b. kewenangan Perizinan dan 
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Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan 

pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota. 

(4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Dijelaskan lebih mendetail lagi pada Pasal 7 Berdasarkan 

pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), 

penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:  

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;  

b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;  

c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan  

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.  

Dan pada Pasal 8 menjelaskan bahwa DPMPTSP dalam menyelenggarakan 

pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, pada Pasal 12 menjelaskan bahwa Sistem pelayanan 

terpadu diselenggarakan dengan tujuan:  

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;  

b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;  

c. memperpendek proses pelayanan;  

d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, 

pasti, dan terjangkau; dan  

e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan. 
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Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 pada Pasal 14 

dijelaskan bahwa
30

: 

(1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses 

pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang 

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. 

Lebih mendetail lagi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 

2012 pada Pasal 15, bahwa
31

 : 

(1) Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis 

pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

(2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan 

untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman 

modal. 

 

2.1.2.4. Perizinan Usaha dengan Online Single Submission (OSS) 

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan 
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diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
32

 Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang 

selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, 

atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang 

terintegrasi. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pada Pasal 5
33

 dijelaskan 

bahwa Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas izin usaha dan izin komersial atau 

operasional. dan Pasal 6 dijelaskan lebih mendetail bahwa : 

(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:  

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan 

b. Pelaku Usaha non perseorangan.  

(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk 

bertindak dan melakukan perbuatan hukum.  

(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf 

b terdiri atas:  

a. perseroan terbatas;  

b. perusahaan umum;  

c. perusahaan umum daerah;  

d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;  

e. badan layanan umum;  

f. lembaga penyiaran;  

g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;   
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h. koperasi;  

i. persekutuan komanditer (commanditaire venootschap);  

j. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan   

k. persekutuan perdata. 

Penerbitan Perizinan Berusaha pada Pasal 18
34

 dijelaskan bahwa : 

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

kewenangannya.  

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan 

atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. 

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dijelaskana pada 

Pasal 19
35

 bahwa : 

(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang 

berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga 

OSS.  

(2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini 

untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).  

(3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

informasi dan transaksi elektronik. 

(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan 

Tanda Tangan Elektronik.  

(5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah 

dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

informasi dan transaksi elektronik. 

(6)  Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak 

print out. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pada Pasal 20 

menjelaskan bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi : 

a. Pendaftaran;  

b. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional 

berdasarkan Komitmen;  

c. Pemenuhan Komitmen lzin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin 

Komersial atau Operasional;  

d. Pembayaran biaya;   

e. Fasilitasi;  

f. Masa berlaku; dan   

g. Pengawasan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 1 butir 1 

menjelaskan bahwa Perzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau 
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kegiatannya. dan pada Pasal 1
36

 butir 21 menjelaskan  bahwa Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik 

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada 

Pasal 22, menjelaskan bahwa : 

(1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.   

(2) Pelaksanaan penerbitan PerizinanBerusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh:  

a. Lembaga OSS;  

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;  

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;  

d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; 

e. Administrator KEK; dan  

f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB,  

sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam 

Lampiran I.  

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dan huruf d:  

a. Dalam hal kegiatan usaha terdapat:  

1. Penanaman Modal Asing; dan/atau  

2. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan 

perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah 

negara lain, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan 

oleh kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 

Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  
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b. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan 

penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Administrator KEK 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK; atau  

c. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, 

kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh kepala 

Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan di bidang KPBPB. 

Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dijelaskan sebagai 

berikut:
37

 

(1) Pendanaan pengembangan Sistem OSS dibebankan kepada anggaran 

pendapatan dan belanja negara.  

(2) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada 

kementerian/lembaga dibebankan kepada anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan sumber lain yang sah.  

(3) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada 

Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan 

dan belanja daerah provinsi dan sumber lain yang sah.  

(4) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah. 

 

2.1.2.5. Teori Strategi 

Strategi atau “strategos atau strategia” berasal dari kata Yunani 

(Greek) yang berarti “general or generalship” atau di artikan juga sebagai 

sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi.
38

 

Strategi sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, 

sedangkan cara-cara untuk mencapai tujuan jangka pendek disebut sebagai 

taktik.
39
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Manajemen strategik adalah suatu proses kombinasi tiga kegiatan 

yang saling terkait yaitu analisis, perumusan dan pelaksanaan strategi. 

Dengan demikian ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam 

menentukan strategi yaitu analisis, perumusan, dan pelaksanaan, yang dapat 

berlaku untuk organisasi baik perusahaan, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi sosial maupun lembaga pendidikan.
40

 

Analisis dan pemilihan strategi haruslah dijalankan secara hati-hati 

dan bertanggungjawab. Karena pemilihan strategi berdasarkan alternative 

strategi yang akhirnya akan dieksekusi 1 strategi untuk diterapkan selama 

proses implementasi mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya 

perusahaan dalam jangka panjang. Agar proses analisis dan pemilihan strategi 

efektif, maka perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi berikut ini:
41

  

a) Sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang; 

b) Sebagai proses menghasilkan strategi alternatif; 

c) Memilih strategi yang akan dilaksanakan 

d) Analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan macam 

tindakan alternatif yang terbaik bagi perusahaan dalam mewujudkan 

visi dan misinya. 

Proses manajemen strategik biasanya terdiri dari lima tahap yaitu 1) 

analisis lingkungan; 2) penetapan misi dan tujuan; 3) perumusan strategik; 4) 

pilihan dan penerapan strategi; dan 5) evaluasi atau pengendalian strategi. 
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Masing-masing bagian dalam proses manajemen strategik memiliki 

ketergantungan satu sama lainnya.
42

 

Adapun proses manajemen strategis sebagai berikut
43

: 

a) Formulasi Strategi  

Formulasi strategi adalah proses menetapkan program atau atau 

rencana yang dilaksanakan organisasi untuk mencapai tujuan akhir 

yang ingin dicapainya serta cara yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

b) Implementasi Strategi  

Setelah strategi utama dan sasaran jangka panjang ditetapkan, maka 

proses selanjutnya yang tidak kalah penting adalah 

mengimplementasikan strategi dalam bentuk tindakan. Hal ini 

dikarenakan manajemen strategi adalah proses yang 

berkesinambungan yang dimulai dengan perumusan strategik, 

dilanjutkan dengan pelaksanaan dan kemudian dilakukan peninjauan 

kembali dan penyempurnaan strategi. 

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran dan prosedur. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa proses implementasi strategi mungkin meliputi 

perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem 

manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Implementasi strategi 

dalam manajemen SDM melibatkan upaya besar yang bertujuan 

mentransformasi tujuan strategi kedalam aksi yaitu penyelenggaraan 

program kerja. Betapapun hebatnya suatu strategi, apabila tidak 

diimplementasikan tentu saja strategi itu tidak akan bermakna bagi 

pengembangan SDM.  
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c) Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi adalah usaha-uasaha untuk memonitor hasil-hasil 

dari perumusan (formulasi) dan penerapan (implementasi) strategi 

termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-

langkah perbaikan jika diperlukan.  

Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah pengukuran dan 

penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif. Pengukuran kinerja 

merupakan tahap yang penting untuk melihat dan mengevaluasi 

capaian atau hasil pekerjaan yang telah dilakukan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang menjadi sasaran pekerjaan tersebut.  

 

2.2 Alur Pemikiran 

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 berusaha, dilakukan secara online 

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

Dengan demikian diperlukan solusi-solusi untuk mengatasi kendala 

dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha dengan sistem online, Dengan 

kerangka berpikir yang akan penulis tuangkan  meliputi tahapan sebagai 

berikut Gambar 2.1 : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan kerangka 

berpikir penelitian yang diajukan karena jawaban yang diberikan didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Ada beberapa yang menjadi hipotesa penelitian sesuai 

dengan rumusan masalah, antara lain : 

2.3.1  Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha meskipun telah dilakukan melalui 

sistem online, tetapi pelayanan tersebut masih kurang efektif dikarenakan 

Penggunaan sistem online masih sering gangguan dan masih ada masyarakat 

yang kurang mengetahui atau mengerti tata cara pengurusan administrasi 

pelayanan perizinan usaha dengan sistem online; 

2.3.2 Faktor Pendorong terlaksananya perizinan usaha dengan sistem online, 

faktor yang paling utama yaitu kebijakan atau regulasi. Sedangkan yang 

menjadi faktor penghambatnya yaitu pendaftaran dan pengurusan perizinan 
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usaha dengan sistem online sering mengalami gangguan dalam penggunaan 

aplikasi yang terkadang tidak dapat diakses, dimana terkadang tidak dapat 

diakses. Selain itu masih ada para pelaku usaha yang kurang mengerti tata 

cara pendaftaran izin usaha dengan sistem online.  

2.3.3 Strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok untuk penerapan keberhasilan 

pelayanan administrasi perizinan usaha  dengan sistem online yaitu 

membuka loket perbantuan kepada masyarakat untuk pelayanan perizinan 

usaha menggunakan aplikasi OSS. 


