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Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi peneliti dalam penelitian 

dilapangan. Pertanyaan yang dirangkai adalah pertanyaan seputar permasalahan 

yang menjadi fokus peneliti. Dalam pedoman ini hanya memuat pertanyaan-

pertanyaan utama yang akan ditanyakan kepada para informan. Pertanyaan akan 

dikembangkan dilapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Daftar pertanyaan 

yang akan diajukan dengan menggunakan analisis ASOCA sebagai berikut : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan 

Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Depok? 

2. Bagaimana dukungan anggaran sebagai pendukung dalam pelayanan 

perizinan usaha dengan sistem online sehingga dapat meningkatkan kinerja 

organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan? 

3. Strategi apakah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerapan keberhasilan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online? 

4. Apa sistem informasi yang diberikan pegawai pelayanan perizinan usaha baik 

melalui sosial media maupun secara langsung sudah akurat dan sesuai 

kebutuhan masyarakat? 

5. Bagaimana implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha dengan 

menggunakan Online Single Submission (OSS)? 
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6. Bagaimana kinerja pegawai dengan memanfaatkan teknologi  merealisasikan 

pelayanan perizinan usaha secara online? 

7. Apa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai 

pelayanan perizinan usaha? 

8. Apa saja prosedur dalam pengurusan surat izin usaha? 

9. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)? 

10. Apakah etos kerja, budaya transparan, dan akuntabel telah terlaksana dalam 

pelayanan perizinan usaha? 
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LAMPIRAN  

TRANSKRIP WAWANCARA 

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan 

Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Depok? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Mia Setyani (Kepala 

Seksi Pelayanan Perizinan) 

“Pelayanan Perizinan Usaha dengan sistem online berbasis 

risiko melalui OSS terbagi atas beberapa izin, sesuai dengan 

tingkat risikonnya dan izinnya apa. Untuk tingkat risiko yang 

bukan rendah, terkendalanya di masalah transisi yang dari 

sebelumnya kita masih menerbitkan dari PTSP ke sistem 

OSS dalam artian bahwa butuh pengaman aplikasi kemudian 

juga banyak masyarakat yang akhirnya belum mengetahui 

informasi ini dan akhirnya butuh perbantuan/atensi di kantor 

DPMPTSP khususnya Pelayan Perizinan. Kemudian yang 

izin-izin dilakukan verifikasi juga oleh OPD atau instansi 

terkait dan juga butuh koordinasi dengan instansi yang 

terkait. Jadi kita perlu waktu di masa transisi ini, bisa 

mengoptimalkan penggunaan aplikasi OSS dalam pelayanan 

perizinan usaha. Jadi, untuk efektivitasnya belum optimal 

100% 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”.  

 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

“Saat ini jika mempelajari apa yang telah diungkapkan 

dangan berbagai penelitian bahwa kurang optimalnya 

perizinan usaha dengan sistem online dikarenakan masih 

terjadinya gangguan pada sistem aplikasi OSS sehingga 

masyarakat kadang mengalami kendala dalam pendaftaran 
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dan pengurusan perizinan usaha melalui online. Selain itu, 

yang terjadi dilapangan bahwa masih ada masyarakat yang 

kurang mengerti cara pendaftaran izin usaha dengan online” 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“Sangat efektif karena mempermudah pemohon untuk 

mendaftar tanpa perlu datang ke kantor dan menghindarkan 

pemohon dari adanya calo”. 

 
 

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny  

“Sebagai pelaku UMKM merasa terbantu untuk pelayanan 

perizinan usaha dengan sistem online”. 

 

Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“Menurut saya 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”. 
 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Secara administratif sudah cukup efektif tetapi terkadang 

sistem online itu bisa menyulitkan masyarakat bahkan 

petugasnya sendiri karena terkadang sistem mengalami 

kendala tidak dapat diakses secara tiba-tiba”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari 

“Menurut saya masih kurang efektif dikarenakan masih 

banyak masyarakat yang belum mengerti cara mendaftarkan 

secara Online.” 
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2. Bagaimana dukungan anggaran sebagai pendukung dalam pelayanan 

perizinan usaha dengan sistem online sehingga dapat meningkatkan 

kinerja organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Niko Pahlawan, A.Md 

(Operator Admin OSS) 

“Kita ini di PTSP sebagai user karena aplikasi OSS yang 

digunakan dalam pelayanan perizinan usaha dikelola oleh 

Kementerian Investasi/BKPM. Jadi anggaran untuk 

pengembangan dan pemeliharaan aplikasi OSS ada di 

BKPM, dan kalau di PTSP disini hanya sebatas sosialisasi-

sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi OSS”. 
 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“Dengan adanya anggaran sangat membantu dalam kinerja 

sehingga mempermudah mencapai tujuan yang ditetapkan”. 
 

 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Mengenai anggaran terkhususnya dari DPMPTSP Kota 

Depok mungkin sudah cukup dan memadai tetapi karena 

sistem online yang digunakan, itu produk dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maka seharusnya 

sekelas kementerian bisa sangat memadai dari anggarannya 

agar sistem yang diciptakan tidak seharusnya mengalami 

kendala terus menerus”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari  

“Untuk saat ini izin Usaha dapat diakses melalui OSS.go.id 

dan dapat didapatkan secara GRATIS”. 
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3. Strategi apakah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerapan keberhasilan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Mia Setyani (Kepala 

Seksi Pelayanan Perizinan) 

“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. 

 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

“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 
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dikarenakan pendaftaran izin usaha melalui online masih 

sering mengalami kendala pada sistem aplikasi OSS”. 
 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“Penerapan, sosialisasi, dan pendampingan apabila terdapat 

kendala dalam pendaftaran online sehingga mempermudah 

pemohon untuk mendaftar”. 
 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari  

“Dengan cara terus mengupdate dan memberikan Informasi 

secara komunikatif kepada seluruh masyarakat”. 

Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“DPMPTSP melaksanakan sosialisasi ke masayarakat”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Strategi yang dilakukan adalah bagaimana caranya agar 

masyarakat mengerti bahwa kini perizinan berusaha itu sudah 

bisa didaftarkan secara online, serta jika masyarakat ingin 

mengetahui secara detailnya kami dari DPMPTSP membuka 

pintu kepada masyarakat agar bisa berkonsultasi langsung”. 

 

4. Apa sistem informasi yang diberikan pegawai pelayanan perizinan usaha 

baik melalui sosial media maupun secara langsung sudah akurat dan sesuai 

kebutuhan masyarakat? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Mia Setyani (Kepala 

Seksi Pelayanan Perizinan) 

“Kalau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat 

yang menilai apa sudah sesuai atau belum, Selain via loket, 

apabila masyarakat mengalami kendala-kendala dalam 

melakukan pengerusan perizinan usaha menggunakan OSS, 

masyarakat bisa kontak melalui email, WhatsApp, maupun 

melalui akun Instagram kami”. 
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Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“Kalau informasi secara langsung mungkin sangat akurat 

bagi pelaku usaha yang masih belum mengerti tata cara 

pendaftaran izin usaha secara online”. 

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny  

“Sistem informasi yang diberikan pegawai pelayanan 

perizinan, contohnya mendaftar dan pengurusan surat izin 

usaha melalui online, kami terbantu karena di pandu oleh 

pegawai PTSP baik secara langsung maupun melalui media 

sosial membatu pihak masyarakat dalam keperluan 

pengurusan surat izin  usaha”. 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

“Tentu saja perlu ditingkatkan terus, sebab sebagai sebuah 

organisasi yang berbasis pelayanan. Jangan pernah puas 

dalam meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, dan juga 

bermutu. Karena bagaimanapun organisasi pelayanan dengan 

menggunakan teknologi pasti kendala utamanya adalah 

efektivitas, kecermatan, dan mutu pelayanan”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari 

“Pelayanan Tatap Muka dan Sosialisasi secara langsung, 

untuk selanjutnya petugas memberikan Informasi bahwa Izin 

Dapat diakses secara Online”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai Kontrak 

DPMPTSP) 

“Kami berusaha untuk memberikan pelayanan bukan hanya 

yang baik tetapi juga yang mudah dimengerti agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dalam media sosial maupun 

secara langsung”.  
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Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan baik 

melalui sosial media kita ataupun website yang kita miliki”.  

 

5. Bagaimana implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha dengan 

menggunakan Online Single Submission (OSS)? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Mia Setyani (Kepala 

Seksi Pelayanan Perizinan) 

“Yang pastinya untuk perizinan usaha semua yang pernah 

PTSP terbitkan dialihkan ke OSS sesuai dengan PP No.5 

Tahun 2021 kemudian kita melakukan konsolidasi kepada 

instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

penggunaan OSS ini”. 

 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

“Saat ini pendaftaran perizinan berusaha sudah Online Single 

Submission (OSS) sehingga mempermudah masyarakat 

mendaftar izin usaha dimana saja, tidak perlu antrian untuk 

datang ke kantor DPMPTSP. Akan tetapi, masih diperlukan 

waktu agar masyarakat mengerti tata cara pendaftaran online 

melalui Online Single Submission (OSS). Disinilah 

diperlukan etos kerja Pegawai DPMPTSP terutama pegawai 

pelaksana Perizinan usaha untuk terus mensosialisasikan 

pendaftaran pengurusan perzinan usaha melalui Online 

Single Submission (OSS)”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“semua pendaftaran perizinan berusaha sudah diarahkan 

melalui OSS sejak diterbitkannya OSS berbasis resiko”. 
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Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari  

“Membuka loket khusus pelayanan untuk konsultasi dan 

sosialisasi”. 

Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“Membuat surat izin dengan OSS efektif dan dapat dipahami 

dengan baik”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Sebenarnya dengan kebijakan untuk menggunakan sistem 

OSS, tujuannya agar mempermudah masyarakat dan Pegawai 

yang terkait dari sistem OSS tersebut. Tetapi mungkin hanya 

memerlukan waktu saja agar masyarakat mengenal dan 

mengerti perizinan usaha dengan sistem online serta 

pelayanan perizinan usaha melalui OSS sudah optimal untuk 

bisa digunakan”. 

 

6. Bagaimana kinerja pegawai dengan memanfaatkan teknologi  

merealisasikan pelayanan perizinan usaha secara online? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“lebih mudah karena semua ada di sistem dan lebih rapih 

karena tidak menggunakan kertas lagi”. 

 

Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“Kinerja Pegawai yang ada di PTSP sudah terlaksana dengan 

baik”.  

 

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny  

“Pegawai yang ada di PTSP  sigap melayani masyarakat yang 

membutuhkan bantuan untuk mendaftar dan mengurus izin 

usaha”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari 
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“Petugas Pelayanan Loket kami, masih membuka pelayanan 

terkait OSS khususnya untuk Masyarakat yang masih kurang 

mengerti mengenai system OSS (khususnya KBLI)”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“yang jelas agak sedikit meringankan, terutama di DPMPTSP 

itu aturannya adalah pegawai boleh melayani atau membantu 

masyarakat yang ingin membuat NIB untuk skala UMK dan 

untuk skala non UMK kita hanya menerima konsultasi atau 

pendaftaran akun saja”. 

7. Apa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai 

pelayanan perizinan usaha? 

Jawaban : 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

“Sampai saat ini kepuasan masyarakat masih belum dalam 

tahap yang tinggi. Ini menunjukkan pelayanannya masih 

diperlukan untuk ditingkatkan”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“Kami berusaha untuk meberikan pelayanan bukan hanya 

yang baik tetapi juga yang mudah dimengerti agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dalam media social maupun 

secara langsung mudah-mudahan masyarakat bias merasa 

puas dengan pelayanan yang telah diberikan”.  

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny 

“Saat ini sebagai salah satu pelaku usaha merasa puas 

dikarenakan mendaftar dan pengurusan perizinan usaha tidak 

dipersulit”. 
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Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari  

“Untuk saat ini Berdasarkan Hasil Survey IKM April 2022, 

Sangat Memuaskan”. 

 

Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“Sudah cukup puas dengan pelayanan pegawai PTSP”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Mungkin cukup puas, karena pelayanan yang diberikan 

cukup kompleks dan kita akan bantu semaksimal mungkin, 

tetapi jika masalah yang dialami masyarakat diluar 

kemampuan kita maka akan diarahkan untuk berkonsultasi 

langsung kepada pihak BKPM melalui email ataupun 

WhatsApp yang telah disediakan”. 

 

8. Apa saja prosedur dalam pengurusan surat izin usaha? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Mia Setyani (Kepala 

Seksi Pelayanan Perizinan) 

“Tergantung risiko usahanya, izin apa yang dibutuhkan. Bagi 

risiko-risiko  rendah membutuhkan penerbitan NIB. Yang 

pastinya membutuhkan hak akses di OSS yaitu pendaftaran 

akun dengan identitas dan nomor WhatsApp yang mereka 

punya beserta juga emailnya kemudian setelah mereka 

memiliki hak akses kemudian mereka melakukan pengisian 

data usahanya selanjutnya akan divalidasi oleh sistem OSS 

dengan kegiatan usaha yang mereka pilih. Kalau hanya untuk 

penerbitan NIB saja, otomatis mereka bisa proses di sistem 

saja namun jika kemudian ada yang perizinan yang lebih 

tinggi risikonyaa, perlu mengunggah persyaratan sesuai 

dengan masing-masing sektor usahanya setelah itu apa ada 

yang butuh diverifikasi oleh OPD terkait maka akan 

diverifikasi oleh instansi tersebut apa persyaratan sudah 

diunggah atau dilakukan verifikasi ke lokasi kalau sudah 

sesuai baru dari OPD akan mengeluarkan sertifikat standar 

dengan pernyataan mandiri dan sertifikat standar terferivikasi 
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kemudian di validasi oleh PTSP setelah itu izin usahanya 

terbit di OSS”. 
 

 

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny 

“Sebagai pelaku usaha yang kami persiapkan data-datanya 

antara lain melampirkan Nomor telepon, E-mail, KTP, Kartu 

Keluarga (KK), dan Foto usaha”. 

 

Informan Pelaku Usaha :Ulfah Fathiah 

“Yang utama adala pelaku usaha sudah memiliki usaha 

paling lama 5 tahun”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“Dapat mendaftar di oss.go.id dengan mengisi data diri dan 

usaha untuk perorangan, data perusahaan dan direktur apabila 

pendaftaran untuk perusahaan”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari 

“Sesuai dengan Ketentuan Izin Usaha yang diajukan”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Tergantung, karena terbagi menjadi 2 skala. Yang pertama 

untuk skala UMK atau usaha perorangan itu hanya KTP, 

NPWP (jika ada), dan email. Atau skala UMK tetapi badan 

usaha maka diperlukan KTP Direktur, NPWP Direktur, 

NPWP Badan Usaha, Akta Pendirian, Akta Pengesahan 

Kemenkumham, Email. Untuk skala non UMK kurang lebih 

sama”. 

 

9. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)? 
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Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Mia Setyani (Kepala 

Seksi Pelayanan Perizinan) 

“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 belum 

optimal dalam penggunaan OSS. Sesuangguhnya OSS ini 

dirancang untuk masyarakat bisa melakukan pendaftaran 

perizinan secara mandiri dengan online tetapi masih ada 

masyarakat yang kurang mengerti tata cara pendaftaran dan 

pengurusan perizinan usaha melalui OSS”. 

 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

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 pada 

sistem aplikasi yang terkadang 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.  

 

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny 

“Faktor pendorong masyarakat terbantu dengan adanya izin 

usaha secara online, sedangkan faktor penghambat kadang 
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pendaftaran dan pengurusan izin usaha dengan sistem online 

mengalami gangguan pada sistem aplikasi OSS”. 
 

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari 

“Untuk Faktor Pendorongnya, dapat diakses oleh semua 

Masyarakat, sehingga tidak perlu untuk datang , karena sudah 

dapat diakses secara Online, Sedangkan faktor 

penghambatnya masih banyak pengguna atau pemohon masih 

banyak yang tidak mengerti cara melakukan Pendaftaran 

secara Online”. 
 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai 

Kontrak DPMPTSP) 

“Faktor Pendorong : kebanyakan pelaku usaha punya 

handphone yang support internet. Faktor penghambat : masih 

ada beberapa pemohon yang gaptek”. 

 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non 

PNS DPMPTSP) 

“Penghambatnya hanya sering mengalami kendala ketidaka 

diakses serta kesiapan sistem yang kurang matang”. 

 

10. Apakah etos kerja, budaya transparan, dan akuntabel telah terlaksana 

dalam pelayanan perizinan usaha? 

Jawaban : 

Informan Pegawai DPMPTSP : Fahrizal (Pegawai Kontrak 

DPMPTSP) 

“Terlaksana karena pemohon bisa langsung mendaftar sendiri 

tanpa lewat calo”. 

 

Informan Akademisi : Efriza, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten) 

“Jika merujuk berbagai hasil penelitian masih perlu 

ditingkatkan. Jangan cepat puas, karena pelayanan itu basis 

utamanya adalah meningkatkan pelayanan, membangun 
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hubungan yang selalu baik dan harmonis antara pemberi 

pelayanan dan penerima pelayanan”. 

 

Informan Pelaku Usaha : Putri Andiny 

“Terlaksana dengan baik karena dilakukan dengan 

transparan”. 

  

Informan Pegawai DPMPTSP : Siti Resmi Nilam Sari 

“Sudah Terlaksana”. 

Informan Pegawai DPMPTSP : Dwi Ananda Saefulhaq (Non PNS 

DPMPTSP) 

“Sudah terlaksana”. 
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