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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok 

a. Visi dan Misi DPMPTSP Kota Depok 

Visi 

Terwujudnya Pelayanan Perizinan  Dan Non Perizinan Yang Ramah 

Investasi. 

Misi 

⮚ Mewujudkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis 

Teknologi Informasi; 

⮚ Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif; 

⮚ Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Berdasarkan Prinsip 

Kepemerintahan Yang Baik. 

b. Tugas Pokok Dan Fungsi DPMPTSP Kota Depok 

Tugas Pokok 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dan Tugas Pembantuan Bidang 

Penanaman Modal Dan PTSP. 

Fungsi  

▪ Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Penanaman Modal Dan PTSP; 

▪ Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penanaman Modal Dan 

PTSP; 

▪ Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup 

Tugasnya; 

▪ Pelaksanaan Administrasi Dinas; 

▪ Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Terkait 

Dengan Tugas Dan Fungsinya. 
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c. Dasar Hukum 

▪ Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

▪ Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

▪ Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 

▪ PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

▪ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 

Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal 

▪ Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. 

▪ Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

▪ Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 128 Tahun 2016 

Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 
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▪ Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan 

Dan Non Perizinan 

d. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Depok 
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e. DPMPTSP Masa Ke Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Jenis Perizinan dan Non Perizinan 

1) Izin Bangunan 

 Izin Pemanfaatan Ruang 

 Izin Mendirikan Bangunan 

 Persetujuan Prinsip 

 Cut & Fill 

 Sertifikat Laik Fungsi 

 Pengesahan Siteplan 

 Akta Pertelaan 

2) Izin Usaha 

 Izin Usaha Perdagangan 

 Izin Usaha Jasa Konstruksi 

 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan & Toko Modern 

 Izin Pengelolaan Parkir 

 

 • Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu 
(BPPT) 

 2009 

 

•  Badan Penananaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
(BPMP2T) 

 2015 

 

 Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) 

 2017 
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 Izin Usaha Industri 

 Izin Usaha Peternakan 

 Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

 Tanda Daftar Gudang 

3) Izin Lingkungan Hidup 

 Izin Lingkungan 

 Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Lain 

 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 

4) Izin Lembaga Ketenagakerjaan 

 Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja 

 Izin Penampungan Calon Pekerja 

5) Izin Kesehatan 

 Izin Praktek Tenaga Medis Dan Kesehatan 

 Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 Surat Terdaftar Bidang Kesehatan 

 Sertifikat Bidang Kesehatan 

6) Izin Pendidikan 

 Izin Pendirian Pendidikan Formal 

 Izin Pendirian Pendidikan Non Formal 

 

g. Realisasi Izin 

 
 

 

 



52 
 

f.  Perkembangan Sistem Perizinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permendagri 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP 

Daerah. Dijelaskan bahwa PTSP Daerah Wajib Menyelenggarakan 

Sistem Elektronik Secara Andal Dan Aman Serta Bertanggung Jawab. 

Gambar 4.1  

Layanan Perizinan Online DPMPTSP Kota Depok 

 

 
 

 

 

 

2009 

Manual 

 

2011 

SIMPADU 

(Sistem Perizinan Terpadu Kota 
Depok) 

 

2018 

SIMPOK 

(Sistem Perizinan 
Kota Depok) 

Pendaftaran perizinan 

secara daring 

Informasi perizinan 

Mengetahui status 

permohonan 

Layanan Pengaduan 
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Semenjak akhir 2018, DPMPTSP Kota Depok telah 

memberlakukan Penandatangan surat izin secara elektronik. Pengecekan 

keabsahan surat izin dapat menggunakan barcode. 

Keputusan Wali Kota Depok Nomor  

821.29/108/Kpts/DPMPTSP/Huk/2018 telah ditetapkan Tim Teknis dan 

Petugas Lapangan sebanyak 37 orang baik pada DPMPTSP Kota Depok 

maupun OPD lainnya. Untuk Tim Teknis yang sebelumnya berada di 

OPD Tarkim, Indag, Disporyata telah ditempatkan di DPMPTSP 

sehingga akan mempercepat proses pengurusan izin. 

DPMPTSP Kota Depok Telah Mengkonsolidasikan dan 

Mengkompilasi Ketentuan Perizinan yang sebelumnya terpisah-pisah 

masing-masing dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan 

Dan Non Perizinan. 
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1.  Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem Online di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Depok 
 

Pada dasarnya semua orang ingin selalu dilayani, pelayanan yang 

diharapkan tentu saja pelayanan yang baik, serta memuaskan. Pelayanan seperti 

itu sering kita kenal dengan istilah pelayanan prima. Penyelenggaraan pelayanan 

publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak - hak 

sipil setiap Warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah sebagai 

penyelenggara Negara mempunyai banyak tugas, salah satunya adalah 

memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. 

Masyarakat sebagai objek dari pelayanan tentu mengharapkan pelayanan semakin 

lama semakin baik, semakin cepat, makin diperbaharui, dan semakin sederhana. 

Menurut I Nyoman Sumaryadi bahwa 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.
1
 

Berbicara mengenai efektivitas, pada dasarnya pelayanan masyarakat dapat 

dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan dengan 

prosedur yang singkat, cepat, dan tepat serta memuaskan. Keberhasilan dalam 

                                                           
1
 I Nyoman Sumaryadi, Op.Cit,. h.70-71 
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meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Pada prinsipnya standar pelayanan di DPMPTSP menganut prinsip untuk 

memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan Masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara 

sehingga mendapatkan kepercayaan Masyarakat. Dalam menyusun kebijakan atau 

pengaturan mengenai persyaratan yang dijadikan acuan mengurus Izin Usaha 

melalui Online Single Submission (OSS), syarat (dokumen data) yang harus 

dipenuhi dalam pengurusan Izin Usaha Online, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

perundang - undangan.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa efektivitas pelayanan 

administrasi perizinan usaha dengan sistem online di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok seperti pernyataan 

dari beberapa Informan antara lain : 

Informan  dari beberapa Pegawai DPMPTSP menyatakan bahwa:  

“Pelayanan Perizinan Usaha dengan sistem online berbasis risiko melalui 

OSS terbagi atas beberapa izin, sesuai dengan tingkat risikonnya. Jadi 

diperlukan waktu di masa transisi ini, bisa mengoptimalkan penggunaan 

aplikasi OSS dalam pelayanan perizinan usaha. Jadi, untuk efektivitasnya 

belum optimal karena perlu waktu konsolidasi untuk penggunaan aplikasi 

OSS dalam pelayanan perizinan usaha namun DPMPTSP semaksimal 

mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satu solusinya 

dengan adanya perbantuan/atensi kepada masyarakat yang kurang 

mengerti mengenai aplikasi OSS. Disebabkan sistem online itu bisa 

menyulitkan masyarakat bahkan petugasnya sendiri karena terkadang 

sistem mengalami kendala tidak dapat diakses secara tiba-tiba, selain itu 
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masih kurang efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum 

mengerti cara mendaftarkan secara Online” 
 

Sedangkan menurut Informan Akademisi bahwa :  

“Saat ini jika mempelajari apa yang telah diungkapkan dangan berbagai 

penelitian bahwa kurang optimalnya perizinan usaha dengan sistem 

online dikarenakan masih terjadinya sistem eror sehingga masyarakat 

kadang mengalami kendala dalam pendaftaran dan pengurusan perizinan 

usaha melalui online. Selain itu, yang terjadi dilapangan bahwa masih 

ada masyarakat yang kurang mengerti tata cara pendaftaran izin usaha 

dengan online” 

Selanjutnya menurut beberapa Informan Pelaku Usaha bahwa : 

 “Pelayanan online di kota depok tentang izin usaha itu belum teralalu 

efektif karena tidak semua masyarakat depok yang bisa dan paham 

internet. Jadi mereka sedikit kesulitan”. 

 

Berdasarkan data yang didapat terlihat bahwa pelayanan administrasi 

perizinan usaha dengan sistem online di Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, belum efektif disebabkan 

pendaftaran dan pengurusan perizinan usaha melalui aplikasi Online Single 

Submission (OSS) sering mengalami gangguan sistem dimana terkadang 

masyarakat ataupun pegawai DPMPTSP tidak dapat mengakses untuk 

masuk ke aplikasi  Online Single Submission (OSS), selain itu masih ada 

masyarakat yang kurang mengerti cara pendaftaran perizinan usaha secara 

online.  
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4.2.2.  Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa faktor pendorong dan 

penghambat dalam pelaksanaan  pelayanan administrasi perizinan usaha dengan 

sistem online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Depok seperti pernyataan dari beberapa Informan antara lain : 

Informan  dari beberapa Pegawai DPMPTSP menyatakan bahwa:  

 “Tentunya yang memotivasi kita untuk melaksanakan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online  yaitu regulasi 

sedangkan kendalannya sistem kadang tidak dapat di akses kemudian 

dari segi masyarakatnya, masih banyak pengguna atau pemohon yang 

kurang mengerti cara melakukan Pendaftaran dengan menggunakan 

aplikasi OSS.”. 
 

Selanjutnya menurut Informan Akademisi bahwa : 

Faktor Pendorongnya : tentunya yang mendorong terlaksananya 

perizinan usaha dengan sistem online yang paling utama yaitu kebijakan 

atau regulasi selanjutnya etos kerja Pegawai DPMPTSP untuk 

mengimplemetasikan kebijakan perizinan usaha dengan sistem online. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu : 

 Kendalanya pendaftaran dan pengurusan perizinan usaha dengan 

sistem online sering mengalami gangguan sistem dimana tidak dapat 

diakses. 

 Masih ada masyarakat yang kurang mengerti tata cara pendaftaran izin 

usaha dengan sistem online sehingga diperlukan sosialisasi yang masif 

mengenai perizinan usaha dengan sistem online.  

Kemudian menurut Informan Pelaku Usaha bahwa : 

“Faktor pendorong masyarakat terbantu dengan adanya izin usaha secara 

online, sedangkan faktor penghambat kadang pendaftaran dan 

pengurusan izin usaha dengan sistem online mengalami gangguan 

dimana tidak dapat diakses ”. 
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat pula dimaknai bahwa peningkatan 

kualitas sarana yang digunakan adalah hal penting untuk menunjang pelayanan 
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maksimal. Maka perbaikan kualitas sarana menjadi poin terpenting dan perlu 

dilengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pernyataan diatas memberikan informasi bahwa Dinas Penanaman Modal 

dan pelayanan satu pintu (DPMTSP) Kota Depok harus terus melakukan 

pembenahan atau perbaikan-perbaikan dan selalu mencoba melakukan terobosan 

atau inovasi baru dalam pelayanan terutama dalam melakukan sosialisasi masif 

kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan 

pelayanan yang semakin berkembang dan canggih  dengan memanfaatkan 

teknologi. 

 

4.2.3. Strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerapan keberhasilan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online 

 

Salah satu bentuk fungsi peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

ialah fungsi perizinan. Di dalam masyarakat manapun, selalu ada kegiatan yang 

dilaksanakan oleh masyarakat yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari 

aparat pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab untuk pengaturan 

kegiatan tersebut. Seorang pengusaha misalnya, yang ingin mendirikan dan 

mengelola badan usaha tertentu harus memiliki izin usaha yang menentukan 

antara lain, badan bentuk usaha, pemilikan dan kegiatan usaha. 

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan birokrasi, salah satunya 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui Online 

Single Submission (OSS), proses perizinan akan terintegrasi dari daerah ke pusat 

dan tidak perlu waktu yang lama. 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa strategi yang dilakukan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok 

untuk penerapan keberhasilan pelayanan administrasi perizinan usaha dengan 

sistem online seperti pernyataan dari beberapa Informan antara lain : 

Informan  dari beberapa Pegawai DPMPTSP menyatakan bahwa:  

 “Strategi penerapan keberhasilan pelayanan administrasi perizinan usaha 

dengan sistem online, yaitu: 

 Pertama, kita membuka loket untuk perbantuan atau atensi untuk 

pelayanan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS; 

 Kedua, kita juga menerima undangan apabila diperlukan menjadi 

narasumber dalam penyelenggaraan sosialisasi yang berkaitan 

dengan pelayanan perizinan usaha menggunakan OSS; 

 Selanjutnya kita melakukan konsolidasi dengan instansi terkait; 

 Melakukan Sosialisasi terhadap Pelaku UMKM menegenai perizinan 

terutama dalam penerbitan NIB. 

 

Selanjutnya menurut Informan Akademisi bahwa : 

“Dari sudut pandang akademisi Strategi yang dilakukan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Depok untuk penerapan keberhasilan pelayanan administrasi perizinan 

usaha dengan sistem online perlu dimaksimalkan lagi, strategi yang 

diperlukan tentu saja bagaimana DPMPTSP dikenal dan memang 

menjadi prioritas utama bagi masyarakat dalam melakukan pelayanan 

tersebut. Tanpa sosialisasi  yang masif akan menyebabkan kehadiran 

DPMPTSP menjadi tak bermanfaat. Di sisi lain, palayanan birokrasi 

bagaimanapun dan sampai kapanpun perlu meningkatkan pelayanannya, 

sebab DPMPTSP masih dianggap kurang memuaskan bagi pemohon izin 

usaha dikarenakan pendaftaran izin usaha melalui online masih sering 

mengalami kendala dimana tidak diakses”. 

 

DPMPTSP Kota Depok sesungguhnya lebih berupaya untuk melakukan 

pembenahan pelayanan perizinan karena ini sebagai wujud dari akuntabilitas 

personal maupun secara organisasi kepada publik atau masyarakat. itu dilakukan 

agar kualitas pelayanan dapat dijamin, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja 
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pandangan atau pengguna jasa yang merasa tidak puas, ketidakpuasan pengguna 

jasa (masyarakat) akan menjadi masukan dalam perbaikan perbaikan ke depan. 

 

 

4.3  Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Metode 

Analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta 

verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sesuai pandangan Miles dan Huberman, 

dalam penelitian kualitatif data yang telah terkumpul melalui berbagai teknik 

pengumpulan data akan dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini akan dilihat efektivitas pelayanan administrasi 

perizinan usaha dengan sistem online. Kemudian, data akan diolah dan ditentukan 

faktor kunci keberhasilan, selanjutnya di tentukan strategi apa yang mungkin 

dapat di gunakan oleh DPMPTSP Kota Depok dengan tujuan meningkatkan dan 

mengoptimalkan pelayanan perizinan usaha dengan sistem online. Setelah 

dilakuakan pengumpulan data, reduksi data kemudian penyajian data maka dari 

hasil tersebut telah dilakukan verifikasi data untuk menjawab rumusan masalah 

yang diuraikan sebagai berikut : 

 

Pengumpulan Penyajian 

Reduksi data Kesimpulan: Verifikasi 
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4.3.1.     Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem Online di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Depok 
 

Menurut pandangan Novianty Djafri bahwa 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.
2
  

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya 

dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, Pencapaian tujuan 

terarah dan tepat sasaran akhir semakin terjamin. Bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif maka organisasi tersebut tidak 

akan mencapai sasarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa Pelayanan 

Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, sudah terlaksana 

namun belum efektif. Pemerintah Kota Depok telah memberikan pelayanan publik 

yang cepat dan responsif dengan menggunakan teknologi informasi.  Namun 

dalam Pelayanan perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS masih ditemukan 

kendala seperti: masih terjadinya sistem eror pada aplikasi OSS dan masih ada 

                                                           
2
Novianty Djafri, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, 

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

DEEPUBLISH, 2017),h.53 
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para pelaku usaha yang kurang mengerti tata cara pendaftaran izin usaha dengan 

sistem online. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan perizinan usaha dengan sistem 

online belum efektif. 

4.3.2. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

 

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan administrasi pelayanan 

perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, antara lain : 

a) Faktor Pendorong terlaksananya perizinan usaha dengan sistem online, 

faktor yang paling utama yaitu kebijakan atau regulasi. selanjutnya etos 

kerja Pegawai DPMPTSP untuk mengimplemetasikan kebijakan perizinan 

usaha dengan sistem online. 

b) Faktor Penghambat 

 Kendalanya pendaftaran dan pengurusan perizinan usaha dengan 

sistem online sering mengalami gangguan pada sistem aplikasi 

OSS, dimana terkadang tidak dapat diakses untuk melakukan 

pendaftaran dan pengurusan perizinan usaha. 

 Masih ada para pelaku usaha yang kurang mengerti cara 

pendaftaran izin usaha dengan sistem online sehingga diperlukan 

sosialisasi yang masif mengenai perizinan usaha dengan sistem 

online.  
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4.3.3. Strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerapan keberhasilan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online 

 

Strategi sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, 

sedangkan cara-cara untuk mencapai tujuan jangka pendek disebut sebagai taktik.
3
 

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 organisasi 

dalam jangka panjang. Agar proses analisis dan pemilihan strategi efektif, maka 

perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi berikut ini:
4
  

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. 

Berdasarkan verifikasi data penelitian dapat dilihat bahwa strategi yang 

dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Depok untuk penerapan keberhasilan pelayanan administrasi 

perizinan usaha  dengan sistem online, antara lain : 

a) Membuka loket perbantuan kepada masyarakat untuk pelayanan perizinan 

usaha menggunakan aplikasi OSS, apabila terdapat kendala dalam 

pendaftaran online sehingga mempermudah pemohon untuk mendaftar; 

                                                           
3
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4
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b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan 

usaha melalui OSS; 

c) Melakukan konsolidasi dengan instansi terkait. 

Dari strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok maka yang perlu diprioritaskan 

sesuai permasalahan yang ditemukan dilokasi penelitian bahwa memaksimalkan 

sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan usaha 

melalui Online Single Submission (OSS). 

 


