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BAB V 

DISKRIPSI HASIL PENELITIAN  

5.1. Implementasi Kebijakan PTSP di BP3MD Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dalam menggali informasi implementasi kebijakan PTSP pada 

Badan Promosi Perijinan dan Penanaman Modal (BP3MD) untuk 

memperoleh data dengan wawancara dalam proses memperoleh 

keterangan informasi yang di perlukan, wawancara dengan Pejabat dan 

pegawai Badan Promosi Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 

(BP3MD)  dan jajarannya, SKPD dan masyarakat di Provinsi Sumatera 

Selatan. Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 

2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 ayat (7) 

Pendelegasian wewenang, tugas, hak, kewajiban dan pertanggung 

jawaban perizinan dan non perizinan, dan penanda tanganan: 

a. Wawancara dengan pejabat dan pegawai Badan Promosi Perijinan dan 

Penanaman Modal (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan:   

1) Implementasi kebijakan PTSP di Badan Promosi, Perizinan dan 
Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumsel memproyeksikan 
secara bertahap hingga tahun 2019 mendatang, dapat 
merampungkan perizinan yang masih berada di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD), “Saat ini, kami (BP3MD) baru melayani 
sekitar 52 perizinan dari 157 perizinan yang ada di Sumsel. Kami 
pastikan sisa perizinan yang belum masuk ke PTSP akan segera 
diproses di PTSP. Tiap tahun kami upayakan untuk penambahan 
perizinan masuk ke PTSP melalui program legislasi daerah 
(Prolegda). 
 

2) Proses perizinan dari SKPD harus masuk ke dalam Badan 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP3MD) demi 
memudahkan investor mengurusi masalah perizinan. 
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3) Sepanjang ada rekomendasi dari SKPD teknis, maka kami akan 
mengeluarkan izin dari pemohon. Nanti ada tim teknisnya yang 
tergabung dalam satu pintu. Seluruhnya memang diharuskan di satu 
tempat, guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kami 
tidak mungkin mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi dari 
SKPD teknis. 

 

4) Implementasi kebijakan terkait pelayanan, bagi pemohon yang 
mengunduh melalui internet tanpa dikenakan biaya. Proses 
penyelesaian izin pun minimal 3 hari dan maksimum 7 hari. Asalkan 
syarat yang diajukan lengkap. 

 

5) Dengan Implementasi keijakan PTSP.  pelayanan perizinan di tahun  
mendatang, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri 
akan semakin meningkat signifikan, seiring dengan semakin 
banyaknya pembangunan yang dilakukan di Sumatera Selatan, 
termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung 
Api-Api. 

 

6) Dalam Promosi Perizinan tiga tahun ke depan Sumsel kebanjiran 
investor. Bayangkan saja dari sektor infrastruktur sudah ada investor 
yang telah melakukan penjajakan membangun infrastruktur, baik 
dari Korea, Cina dan lainnya. Belum lagi di luar infrastruktur untuk 
membangun hilirisasi sawit, investor lokal dan lainnya. Sudah berapa 
besar investasi yang terserap di Sumsel untuk berbagai 
pembangunan. 

 

7) Untuk implementasi kebijakan PTSP dalam penguatan kelembagaan 
pelimpahan wewenangan. Karena SKPD teknis masih menunjukkan 
ego sektoral dalam melakukan koordinasi dengan tim teknis di 
lapangan sehingga birokrasi terkesan panjang. 

 

8) Manfat pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat besar baik 
untuk masyarakat, pengusaha, dan pihak yang terkait karena dalam 
megurus izin tidak lagi ke beberapa SKPD, tapi cukup di satu tempat 
yaitu PTSP. hal ini bisa menghemat waktu dan biaya. Bentuk 
pemotongan birokrasi dalam pelayanan publik.  

 
 

9) Komunikasi PTSP dengan SKPD teknis dimana masih ada benturan 
kepentingan untuk koordinasi sebelum izin diterbitkan dalam hal ini 
masih terjadi ego sektorat.   
 

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya 

menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di 

lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan 
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pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan 

masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Pandangan yang melekat pada sebagian besar 

masyarakat salah satunya dikarenakan masih kurangnya profesionalisme 

petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menuntut perhatian 

yang khusus bagi para pegawai terutama yang bertugas langsung dalam 

penyediaan pelayanan publik. 

 

Implementasi kebijakan PTSP di Badan Promosi, Perizinan dan 

Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumatera Selatan mendatang, dapat 

pendelegasian penuh dalam pelayanan perizinan yang masih berada di 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Saat ini  baru melayani sekitar 

52 perizinan dari 157 perizinan. Dalam hal ini perlu adanya komitmen dari 

pimpinan untuk pelimpahan wewenang pelayanan perizinan. 

b. Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Layanan 

1) Terkait dengan implementasi kebijakan saya kurang tahu, saya disini 
mengurus Izin IMB, informasi yang saya dapat terkait TIM mau 
kelapangan saya akan mendampinginya, tapi dari kemaren belum 
jadi ke lapangan sehingga saya menunggu. 

 

2) Implementasi kebijakan PTSP sangat bermanfaat bagi kami dalam 
mengurus izin dulu saya datang ke kantor-kantor dinas yang berada 
di berbagai tempat, sekarang langsung di (BP3MD). sayangnya 
belum semua izin di (BP3MD). 
 

 

3) Saya sebagai masyarakat mengaharapkan pelayanan semua izin di 
lakukan di (BP3MD). karena saya tidak lagi harus pergi ke beberapa 
kepala dinas tertentu yang memakan waktu cukup panjang karena di 
Sumatera Selatan ini dipisahkan dengan pulau dan sungai, contoh 
izin klinik rehabilitasi medis cukup di (BP3MD) tidak harus ke dinas 
kesehatan. 
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4) Saya kurang memahami implementasi kebijakan PTSP. yang saya 
perlukan menguruas pelayanan perizinan cepat tidak berbelit-belit, 
tidak usah pergi ke kepala dinas “A” lanjut ke kepala dinas  “B” ini 
terbukti belum semua izin ada di (BP3MD). 

 

Masyarakat pengguna layanan perizinan menghendaki PTSP langkah 

untuk memotong rantai birokrasi di dalam pengurusan Izin, pengguna layanan 

untuk mengurus izin cukup di PTSP. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

telah mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 

rangka meningkatkan investasi membentuk Badan Promosi dan Perizinan 

Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan, dalam hal ini mempunyai tugas pokok membantu 

gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi dan 

perizinan penanaman modal daerah. Penyelenggaraan pelayanan terpadu 

satu pintu merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia 

usaha, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP).  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 

Daerah. Dapat di gambarkan bahwa proses implementasi kebijakan sebagai 

berikut: 
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Gambar: 5.1 

Proses Implementasi Kebijakan 

 

 

 

 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2014) 

Implementasi kebijakan PTSP dalam pemberian pelayanan 

kepada pengguna masyarakat memang tidak memiliki paradigma yang 

jelas dalam soal layanan publik dan mempertahankan birokrasi yang 

feodal. Transformasi paradigma disain ulang sistem dan organisasi 

layanan publik harus dilakukan agar pemerintah menjadi handal 

melakukan kewajiban dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.  

5.1.1.  Instrumen Kebijakan 

Instrumen kebijakan dalam implementasi kebijakan PTSP merujuk 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Peraturan Presiden Nomor: 96 Instruksi tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pelayanan Publik, Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Peraturan Presiden Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 

Out Came 

proses 

Input Out Put 
Evaluasi 

Kebijakan 

- UU 25 Tahun 2009 
- PP 96 Tahun 2012 
- PP 97 Tahun 2014 
- Permendagri 24 Tahun 2006 
- Perda Nomor 2 Tahun 2011 
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Modal, direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Kepala 

BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan 

Penanaman Modal Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Permendagri No. 20 

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Perizinan Terpadu di Daerah Unit Perijinan Terpadu Satu Atap (UPTSA). 

Implementasi kebijakan PTSP wawancara dengan pelaksana, 

SKPD teknis, pemerintah daerah, masyarakat terkait Intrumen kebijakan 

dan komitmen pimpinan di tunjukkan hasil wawancara: 

 
“Implementasi kebijakan PP 97 Tahun 2014 di  Badan Promosi Dan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan 

pelimpahan Izin dan non izin ke pelayanan terpadu untuk segera di tindak 

lanjuti. Agar seluruhnya izin dan non izin bisa di limpahkan ke PTSP. guna 

nendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang terkesan berbelit-

belit dan angkuh”.    

 

Implementasi kebijakan PTSP perbaikan pelayanan publik sebagai 

upaya mendorong peningkatan kualitas perijinan usaha dan investasi 

telah dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain Keputusan 

Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman 

Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, disebutkan bahwa 

dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk 

melakukan investasi di Indonesia, memandang perlu untuk 

menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal 

dengan metode pelayanan satu atap. Dalam Peraturan Presiden ini juga 
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ditekankan bahwa sistem pelayanan satu atap dilaksanakan oleh BKPM 

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004. Pada diktum 

selanjutnya disebutkan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, 

perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem 

pelayanan satu atap. Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang salah satunya 

mengamanatkan perlunya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi. 

Sebagai implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Kementerian 

Dalam Negeri, mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, yang antara lain menginstruksikan kepada pemerintah daerah 

melakukan: (1) penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha; (2) 

pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah; 

(3) pemangkasan waktu dan biaya perizinan; (4) perbaikan sistem 

pelayanan; (5) perbaikan sistem informasi; (6) pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi proses penyelenggaraan. Dalam rangka lebih memperkuat 

landasan implementasi kebijakan PTSP di daerah, lebih lanjut 

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Terpadu di Daerah. Dalam peraturan ini terdapat ketentuan menyangkut 

nomenklatur unit pelayanan, dimana disebutkan bahwa Unit pelayanan 
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perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan atau 

kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-

unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang 

pelayanan perijinan.  

 

Selanjutnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, 

prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan. Disamping itu, 

diatur tentang tugas badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara 

terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, 

keamanan dan kepastian. Dimana dalam Perpres tersebut disebutkan 

bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 

suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau 

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 

kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya 

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 

yang dilakukan dalam satu tempat. Disamping itu, Perpres ini juga 

mengatur mengenai mutu pelayanan, yaitu bahwa Pelaksanaan PTSP di 

bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima 

yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, 

transparan, dan kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan Surat 

Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala 

BKPM sejak bulan September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan 

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, yang meminta para Gubernur, 
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Bupati dan Walikota untuk segera melimpahkan kewenangannya di 

bidang perijinan dan non perijinan kepada kepala PTSP. 

Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya dibeberapa daerah di Indonesia. 

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah daerah 

tersebut jika dilihat dari perspektif efektivitas pelayanan perijinan investasi 

yang dilakukan oleh PTSP, beberapa bukti nyata dari pelayanan perijinan 

investasi oleh PTSP tersebut telah terdeskripsikan pada peningkatan 

perijinan investasi yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian, 

pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui sistem pelayanan satu 

pintu. 

5.1.2. Tata Laksana 

Tatalaksana perizinan dan non perizinan merupakan prosedur, 

syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh PTSP Provinsi 

Sumatera Selatan dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non 

perizinan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan 

penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat 

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi 

yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.  

 

Pelayanan perizinan yang lebih baik merupakan bagian dari upaya 

pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi 
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masyarakat, termasuk dunia usaha, kepala daerah guna mempercepat 

pelimpahan kewenangan pelayanan proses penerbitan izin dan non izin 

yang berkaitan dengan berusaha di daerah kepada PTSP untuk 

mendorong PTSP yang berkinerja baik. “Perizinan usaha menjadi salah 

satu hal yang harus dilalui pelaku usaha baik yang akan memulai usaha 

maupun dalam tahap pengembangan usaha”.  

Dari beberapa studi menunjukan bahwa birokrasi perizinan belum 

berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai 

masalah dalam pelayanan. Oleh karenanya, mekanisme dan tatalaksana 

pelayanan perizinan, mutlak diperlukan untuk menciptakan pelayanan 

yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, sehingga 

dapat menarik minat pelaku usaha dan investor. 

Mekanisme pelayanan perizinan yang diperlukan dalam 

mendukung penyelenggaraan PTSP berupa kebutuhan prosedur, tata 

cara maupun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 

PTSP. Dari aspek penerima layanan, standard operating procedures yang 

mewakili setiap jenis layanan perizinan dan nonperizinan tersebut menjadi 

sangat dibutuhkan karena merefleksikan mekanisme kerja PTSP dalam 

memproses setiap layanan yang dimiliki. Transparansi yang diperlukan 

dalam mekanisme kerja PTSP tersebut menjadi sangat krusial, sehingga 

seluruh mekanisme kerja harus dipublikasikan secara terbuka dan terus-

menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik.  
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a. Helpdesk 

Sebagai bukti tanggung jawab bagi penyelengara PTSP, helpdesk 

merupakan bantuan layanan yang bertugas membantu penerima layanan 

dalam menjalani prosedur/birokrasi layanan, serta menangani pengaduan, 

saran dan masukan yang terkait dengan kinerja layanan menjadi standar 

nasional PTSP. Selain wajib menyediakan petugas helpdesk, 

penyelenggaraan PTSP juga harus memiliki kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah, aduan, gugatan maupun komplain yang diajukan 

penerima layanan terkait dengan kinerja layanan yang diterima. 

Sehubungan dengan itu, PTSP harus merumuskan mekanisme 

penanganan pengaduan, menempatkan kotak pengaduan serta 

memberikan janji tegas terhadap tanggapan pengaduan masyarakat. 

b. SPIPISE 

Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik (SPIPISE) juga menjadi standar nasional PTSP. SPIPISE yang 

mendukung penyelenggaraan PTSP sistem otomasi elektronik 

penyelenggaraan PTSP yang meliputi aplikasi otomasi proses kerja atau 

business process. Informasi penanaman modal yang meliputi:  

a) potensi dan peluang penanaman modal;  

b) daftar bidang usaha atau daftar negatif investasi; 

c) jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelurusan posisi dokumen 

pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan; 

d) tata cara layanan pengaduan penanaman modal; 
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e) peraturan perundang-undangan penanaman modal; 

f) informasi dokumen elektronik; 

g) jejak dan status kegiatan penanaman modal berdasarkan hak akses.  

Hal ini merupakan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal, SPIPISE menjadi sebuah aplikasi yang ditujukan 

dalam pemrosesan layanan perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal. Sehingga terhadap bidang penanaman modal yang diajukan oleh 

investor baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, 

SPIPISE adalah sarana yang pertama kali dipergunakan dalam 

memproses permohonan dari investor yang kemudian dapat diikuti oleh 

pemrosesan birokrasi (prosedur) berikutnya sesuai ketentuan yang diatur 

oleh peraturan di Provinsi Sumatera Selatan, karena sesuai kewenangan 

yang dimiliki oleh pemerintahan daerah.   

 

Prinsip pokok yang mesti ditaati pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan PTSP, yang tentunya selaras dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Sehingga jika 

memahami faktor-faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan PTSP 

tersebut dengan baik, kini harapannya terletak kepada gubernur, agar 

memiliki komitmen yang kuat. 

c. Standar Pelayanan (SP). 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang 25 Tahun 2009, tentang 

Pelayanan Publik, maka unit pelayanan untuk membuat Standar 

Pelayanan (SP) pada pasing-masing izin dan non izin.  Dalam standar 
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pelayanan tersebut masing-masing jenis pelayanan yang terdapat di 

PTSP. Sesuai dengan persyaratan bahwa standar pelayanan ini perlu 

mendapatkan masukkan dari pengguna layanan (Stake holder) terkait.  

Standar pelayanan tersebut dapat dilihat pada papan informasi, 

dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan  Publik,  yang mewajibkan setiap institusi 

penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan 

langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan 

menetapkan standar pelayanan. Penerapan standar pelayanan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik sebagai berikut: 

Gambar: 5.2 
Penerapan Standar Pelayanan 

Penerapan SP Sesuai UU 25/2009 
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Dalam menyusun standar pelayanan memuat janji layanan 

“Maklumat Janji layanan” sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan standar pelayanan.  
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Implementasi kebijakan terkait tatalaksana wawancara dengan 

pelaksana, SKPD teknis, masyarakat  dan komitmen pimpinan di 

tunjukkan hasil wawancara: 

1) Helpdesk/penanganan pengaduan, tata laksana prosedur pelayanan 
penanganan pengaduan masalah perizinan, dalam pelaksanaan 
menangani masalah pengaduan dari masyarakat lamban, sehingga 
masyarakat memerlukan waktu panjang untuk mendapatkan 
tanggapan dalam mencarai keadilan dalam pelayanan perizinan. 
 

2) Helpdesk tata laksana penanganan pengaduan masyarakat 
seharusnya masuk dalam bagian struktural di tunjuk langsung yang 
sifatnya menangani pelayanan pengaduan masyarakat sehinggag 
bisa fokus dalam tugas pokok dan fungsinya. 
 

3) Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik (SPIPISE), pada jam pelayanan mulai jam 08.00 sd. 12.00 
masyarakat susah untuk mengakses pelayanan perizinan, pelayana 
secara elektronik kelihatannya bagus namun belum bisa di rasakan 
secara langsung oleh masyarakat secara umum. 

 
4) SPIPISE: Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik sering terjadi gangguan dimana internet sering idak bisa di 
akses untuk pendaftran pelayanan perizinan khususnya bidang 
penanaman modal 
 

5) “Standar Pelayanan (SP) untuk dibuat dan melibatkan masyarakat 
yang peduli tentang pelayanan publik, membuatmaklumat janji 
layanan dan di publikasikan atau di pasang di papan pengumuman 
supaya masyarakat tahu. SOP sebagai pegangan dalam melakukan 
pelayanan baik izin dan nonizin yang harus di pedomani untuk di 
evaluasi kembali apa masih relevan”. 

 

Pemerintah Daeran Provinsi Sumatera Selatan dari segi tata 

laksana sebagai penyelenggara pelayanan perlu menyusun Standar 

Pelayanan (SP) untuk tiap jenis pelayanan di unit kerja yang bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menyelaraskan 

implementasi kebijakan PTSP. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak 

harus terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta perlu 
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dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa 

memuaskan masyarakat. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), 

dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik. 

Penciptaan deregulasi dan debiroktisasi mendorong dalam 

implementasi kebijakan menjadi relevan dan menjiwai kebijakan 

pelayanan publik yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen 

pemerintahan,  mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelenggara 

pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah 

dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik 

yang berkualitas. 

 

5.1.3. Aktor Implementasi Kebijakan 

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut aktor pejabat, 

pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 

penyelenggara di BP3MD dan SKPD untuk melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan pelayanan publik. Sebagai aktor dalam 

implementasi kebijakan PTSP adalah penyelenggaraan pemerintah dalam 

hal ini BP3MD dan SKPD Teknis, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan 

oleh PTSP melainkan melibatkan dinas teknis,  mengedepankan proses 

dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan 

dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan 

kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan. Pelibatan elemen pemangku kepentingan di 

lingkunganbirokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki 
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kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan dalam membuat kebijakan, 

dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjaringan aspirasi 

masyarakat, terhadap para pemangku kepentingan dilakukan secara 

optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses 

perumusan dan penyusunan kebijakan.  

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya 

menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di 

lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan 

masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-

organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian 

jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program 

ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan 

hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap 

setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang 

bagi keberhasilan implementasi PTSP akan tercapai. 

Perlu disampaikan bahwa perilaku aktor pelaksana implementasi 

kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada 

saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situsional dalam 

implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan 

tersebut. Implementasi kebijakan terkait aktor, wawancara dengan 
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pelaksana, SKPD teknis, pemerintah daerah, masyarakat  dan komitmen 

pimpinan di tunjukkan hasil wawancara: 

1) Aktor Implementasi kebijakan PTSP pada BP3MD sudah sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya, namun dalam pelayanan kepada 
masyarakat belum sesuai dengan harapan masyarakat, dimana 
petugas pelayanan kurang ramah, perlu peningkatan kompetensi 
SDM sebagai aktor, melalui pendidikan dan pelatihan. 
 

2) Aktor utamanya dalam pelayanan perizinan di Badan Promosi dan 
Perizinan Penanaman Modal Daerah masalahnya terkait sumber 
daya manusia yang kurang kompeten sehingga pelayanan tidak 
sesuai dengan harapan masyarakat pada umummya. 

 
3) Aktor antara Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal 

Dearah (BP3MD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
teknis dalam koordinasi terjadi benturan kepentingan sehingga 
masyarakat pengguna layanan yang dirugikan, seperti yang saya 
rasakan tim teknis mau surve ke  lapangan terkait urusan saya 
mengurus izin Mendirikan Banguan (IMB) rumah tinggal saya sudah 
menunggu di lapangan sesuai waktu yang di jadwalkan ternyata 
tidak Tim dari BP3MD dan SKPD teknis tidak jadi kelapangan.  

 
4) Komitmen aktor sangat di perlukan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, tampa ada komitmen yang kuat dari pimpinan 
aktor di BP3MD dan SKPD teknis, maka implementasi kebijakan 
pelayanan terpadu satu pintu mustahil bisa terlaksana dengan baik. 
karena tanpa ada rekomendasi dari tim teknis maka izin tidak akan di 
terbitkan oleh BP3MD. 

 
 

Implementasi kebijakan PTSP apabila pelaksana bersikap baik 

berarti ada dukungan sehingga pelaksana kebijakan akan cenderung 

melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang sudah di programkan. 

Dari dukungan yang kurang atas suatu kebijakan berdampak pada 

kesalahan dan penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang 

dilaksanakan pada umumnya.  

 

George Edward III (1980) juga menyatakan bahwa badan-badan 

pelaksana birokrasi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda-beda 
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yaitu kecenderungan diantara pelaksana kalangan birokrat lebih homogin 

yang memiliki pemikiran yang sangat berbeda-beda apalagi yang menjadi 

kebijakan pimpinan organisasi akan diikuti oleh tim di bawahnya.  

 

Dari sisi pelaksana  sering mengesampingkan implementasi 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang lebih tinggi karena 

pelaksana cenderung memprioritaskan kepentingan organisasi. 

5.2. Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Implementasi 

Kebijakan  PTSP. 

Aspek pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi 

Sumatera Selatan, wawancara dengan Kepala BP3MD dan staf 

menjelekan sebagai berikut: 

1) Pelayanan perizinan penanaman modal menurutnya, pihaknya 
transparan soal perizinan. Kami umumkan berapa lama waktu yang 
diperlukan dalam penerbitan izin investasi. Selama persyaratan 
lengkap tetapi masih dirasakan lambat keluar izinnya, silahkan 
komplain ke BP3MD. 

 
2) Umumnya, izin yang lambat dikeluarkan karena persyaratan yang 

ditetapkan kurang lengkap. Biasanya, pemerintah menganjurkan agar 
pemohon izin investasi untuk melengkapi persyaratan yang 
dibutuhkan itu. “Kalau syarat tidak lengkap tentu izin terhambat keluar. 

 
3) Mengungkapkan, ketika syarat itu sudah lengkap, maka saat itu 

rentang waktu proses perizinan berjalan. Dengan demikian, 
penghitungan waktu proses sampai keluarnya izin jangan dihitung 
saat pemohon datang. ‘’Kalau persyaratan lengkap, izin tak kunjung 
keluar, maka pemohon silakan protes. 

 

 

4) Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumsel, proses 
perizinan di BP3MD sudah  menganut sistem zero cost birokrasi. 
Bahkan mulai tahun ini, ia katakan sudah dimulai Perda insentif. Kami 
terus berupaya melakukan perubahan dan terus memperbaiki yang 
ada. 

 

 

5) Proses perizinan di PTSP memiliki dua instrumen, yakni secara 
manual datang langsung ke PTSP dan secara online yang dapat 
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diunduh melalui website  www.bp3md.sumselprov.go.id. Hal ini untuk 
membantu masyarakat yang sibuk bisa urus melalui website, namun 
demikian masih terjadi hambatan pelayanan pengurusan izin secara 
online pada jam sibuk. 

 
Menghadapi kondisi masyarakat tersebut di atas, maka diperlukan 

peran administrasi negara dan pemerintahan dalam memberikan 

pelayanan secara efiktif, efisien dan secara profesional. Tantangan 

perubahan masyarakat dan tantangan terhadap kinerja pemerintahan 

selain menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat 

yang semakin banyak tuntutannya serta memenuhi standar kualitatif 

sangatlah terbatas, pada akhirnya birokrasi pernah dikritik habis-habisan 

oleh kalangan gerakan pro-reformasi. 

 
 

a. Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Aspek Pendung Propinsi Sumatera Selatan, yang di ungkapkan oleh 

Sekretaris Daerah dan Asisten II Bidang Ekonomi sebagai berikut: 

1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan” menargetkan PTSP tahun ini 
lebih baik. Dengan begitu target pelayanan perizinan di Sumsel bisa 
maksimal sederhana, singkat dan transparan. (Sekretaris Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan). 

 
2) Implementasi kebijakan PTSP bermuara pada layanan perizinan bisa 

lebih cepat. Kita menargetkan semua perizinan yang masih 
dikeluarkan dinas atau badan sudah dialihkan ke BP3MD, usai 
koordinasi terbuka di Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur 
Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai Palembang. (Sekretaris Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan). 

 
3) Implementasi kebijakan perizinan yang melalui PTSP saat ini baru 

sekitar 52 perizinan dari total perizinan yang ada di Sumatra Selatan 
sebanyak 157 perizinan. (Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan Sumatera Selatan).  

 
4) Pengalihan perizinan tersebut bertujuan untuk memberikan 

kemudahan bagi masyarakat. Nantinya, Badan Promosi dan Perizinan 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bp3md.sumselprov.go.id&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF4hR-8lvn61w-IomoBKXU9GOFIQ
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Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumsel akan menjadi 
penanggung jawab dari PTSP. (Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan 
dan Pembangunan Sumatra Selatan).  

 
5) Berharap seluruh pengurusan izin di Sumatra Selatan dapat segera 

dilakukan dalam satu kantor dan tidak lagi tersebar di masing-masing 
SKPD. Dengan demikian, minat investor untuk menanamkan modal di 
Sumsel makin tinggi”, (Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan Sumatra Selatan).  

 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini 

Asisten II bidang Ekonomi dan Pelaksana/staf PTSP di BP3MD turut 

mendukung implementasi kebijakan PTSP walaupun masih di temukannya 

kekurangan kualitas pemahaman staf pelaksanan atas implementasi 

kebijakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di dukung oleh dunia 

internasional terkait dengan dibuktikannya banyak investor asing yang 

masuk di wilayan Sumatera Selatan, dengan bayaknya investor masuk di 

daerah Sumatera selatan maka akan menyerap tenaga kertja dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumatera Selatan. 

b. Aspek Penghambat 

Aspek Penghambat, hasil wawancara dengan Pegawai PTSP 

sebagai berikut: 

1) Aparatur Pemerintah Provinsi,  Sumatera Selatan mendukung 
implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun 
demikian masih terdapat kekurangan pegawai yang mempunyai 
kompetensi masalah pelayanan. 
 

2) Mutasi/Rotasi pegawai di jajaran BP3MD sering terjadi sehingga harus 
mendidk lagi  SDM yang baru masuk, dalam hal ini mengganggu 
proses pelayanan, karena orang yang sudah menguasai pelayanan 
harus pindah ke SKPD yang lain. 
 

3) Dalam pengurusan Izin untuk koordinasi antara BP3MD dengan SKPD 
teknis sering terjadi benturan kepentingan, saat proses pengecekan 
lapangan makan waktu cukup lama sehingga pelayanan tidak sesuai 
dengan SOP. 
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4) Kendala yang di hadapai adalah terkait dengan SDM yang sudah didik 
dan berkompeten tiba-tiba di mutasi karena faktor politik tim sukses 
sehingga harus merencanakan lagi untuk melakukan diklat teknis agar 
tidak mengganggu jalannya pelayanan. 

Hambatan dalam implementasi kebijakan dimana kebijakan 

pemerintah yang mengatur implementasi kebijakan PTSP, kurang bisa di 

pahami oleh implementor. Tidak jelas siapa yang mentransmisikan 

kebijakan dan komunikasi kebijakan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Derah Provinsi Sumatera Selatan di rasakan kurang kebijakan 

yang ada pusat belum mensosialisasikan kepada pemda Sumatera 

Selatan. 

Kompetensi SDM yang kurang memadai dimana pegawai di 

tempatkannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang di 

milikinya. Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga khususnya 

masalah TI perangkat komputer belum memenuhi kebutuhan yang di 

inginkan. 

c. Wawancara masalah komunikas antar Kepala Badan Promosi, 

Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD)  dan jajarannya 

dengan SKPD teknis di Provinsi Sumatera Selatan: 

 

1) Komunikasi dalam berkoordinas antara kantor PTSP dengan SKPD 
dalam penlayanan sebelum penerbitan izin sering menjadi 
hambatan, SKPD teknis merasa pekerjaannya di ambil PTSP 
sehingga mempunya ego sektoral dalam koordinasi memakan waktu 
cukup lama. 
 

2) Bahwa koordinasi mudah di ucapkan tetapi sulit di terapkan, untuk 
melakukan koordinasi. Kepala badan untuk menjembatani dengan  
tim teknisnya di SKPD terkait dalam pelayanan sebelum penerbitan 
izin dapat dilakukan dengan sinergi. 
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3) Komunikasi “Koordinasi antara PTSP dengan SKPD teknis, kurang 
sinergi, dalam hal ini terkesan birokrasinya cukup panjang. Masalah 
ini terjadi karena masih terjadi ego sektoral masing-masing SKPD 
pegang aturan sendiri-sendiri.  

 

Komunikasi masalah hubungan koordinasi antara BP3MD dengan 

SKPD tenis terkait dengan pelayanan IMB yaitu, Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Tata Kota, instansi yang terkait dalam perizinan mendirikan 

bangunan adalah, BPN dalam penerbitan Sertifikat Tanah, Dinas Tata 

Ruang dalam Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Blokplan (RTLB) dan 

Dinas Pengawasan dan Penertiban. Secara Prosedural koordinasi antar 

SKPD mengalami kendala, karena masing-masing SKPD mempunyai 

penerapan aturan sendiri yang  penafsirannya berbeda beda. Proses 

pelayanan IMB memakan waktu panjang tidak sesuai dengan SOP, hal ini 

disebabkan karena lemahnya koordinasi dengan tim teknis, sehingga 

penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi lambat. 

d. Rapat FGD PTSP, Kamis (8/5/2015). 

Penelitian ini untuk menggali informasi selain dilakukan telaah 

dokumen, observasi lapangan wawancara juga dilakukan rapat FGD guna 

mendapatkan informasi yang cukup, adapun pokok-pokok dari hasi FGD 

antara lain:  

1) Hasil dari Rapat FGD bahwa, untuk mengatasi sejumlah persoalan 
dan menghadapi tantangan terhadap implementasi kebijakan PTSP, 
pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan pemberantasan 
terhadap penyakit yang dialami birokrasi dengan melakukan 
pembinaan sumber daya manusia aparatur karena tanpa 
kesungguhan tidak akan berhasil dan kemungkinan kambuh pada 
kurun waktu tertentu. 

 



233 

 

2) Diperlukan kesiapan SDM sehingga ia memiliki kapabilitas dalam 
mengelola berbagai administrasi yang harmonis dan dapat 
meminimalisasi faktor konflik. Pelaksanaan yang terjadi dimana 
masyarakat belum terpuaskan dengan pelayanan publik ditandai 
dengan banyak keluhan “dalam jasa-jasa pelayanan publik, kesan 
umum yang di dapat bahwa efisiensi dan kepuasan konsumen dalam 
segala segi masih sangat perlu untuk diperbaiki”. 

 
3) PTSP Provinsi Sumatera Selatan dinilai masih ada sejumlah izin 

yang menyebar di SKPD. Kepala Badan Koordinasi Promosi, 
Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Nasrun Umar 
mengatakan jumlah perizinan yang melalui PTSP tidak optimal sejak 
2010. 

 
4) Badan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) 

menargetkan  perizinan untuk investasi yang selama ini tersebar di 
berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat masuk dalam 
sistem PTSP. Investor bisa saja urung menanamkan modalnya di 
daerah itu jika pengurusan izin berbelit-belit dan harus ke berbagai 
pihak. 

 
5) Dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Pada pasal 9 ayat (2) Pengaturan mengenai Sistim 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam undang-undang ini 
pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi masalah 
Implementasi Kerbijakan PTSP. 

 
6) Peraturan Perseiden Nomor 97 tahun 2014 untuk di tindaklanjuti 

dengan kebijakan teknis (JUKNIS) yang harus segera di susun dari 
pemerintah pusat antara Kementerian Kesra, Kementerian dalam 
Negeri dan BKPM di daerah untuk mdelaksanakan juknis tersebut. 

 

Gubernur, Sekda beserta jajarannya berkomitmen untuk 

mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

mendorong pelaksana Kepala PTSP untuk menindaklanjuti rekomendasi 

dalam peningkatan pelayanan perizinan dan non izin untuk meningkatkan 

investasi. Menyusun perda tentang penyelenggaraan PTSP di Provinsi 

Sumatera Selatan, sebagai penjelasan  dan pedoman atas Pertaruran 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu. Menganggarkan biaya pelatihan untuk 

pengembangan kemampuan SDM aparatur di jajaran PTSP. 

5.2.1. Kecenderungan Sikap 

Dukungan pelaksana, SKPD teknis, pemerintah daerah, 

masyarakat  dan komitmen pimpinan. Implementasi kebijakan didukung 

oleh pelaksana, SKPD teknis, pemerintah daerah, masyarakat  dan 

komitmen pimpinandi tunjukkan hasil wawancara: 

1) Kecenderungan sikap mendukung implementasi kebijakan PTSP oleh 
Badan Promosi dan Perizinan Penanaman modal Daerah (BP3MD) 
dan seluruh pelaksana, SKPD teknis pemda dan masyarakat. Sebagai 
salah satu untuk mencapai tujuan organisasi dalam implementasi 
kebijakan PTSP. 
 

2) Kecenderungan sikap oleh Gubernur dalam implementasi kebijakan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  perlu adanya komitmen yang kuat dari 
pimpinan daerah yaitu Gubernur dalam hal pelimpahan wewenang 
pelayanan perizinan yang masih tersebar di beberapa SKPD teknis. 

 
3) Kecenderungan sikap implementor sebagai salah satu kunci 

suksesnya dalam implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, karena implementor merupakan garda depan dalam pemberian 
pelayanan perizinan kepada masyarakat, dari mulai masuk 
pendaftaran sampai terbitnya izin berada pada implementor. 

 
4) Kencederungan sikap dari beberpa unsur yang terkait dengan 

pelayanan perizinan merupakan satu kesatuan dalam mencapai 
tujuan implementasi kebijakan pelayanan terpadi satu pintu. 
bagaimana menyamakan persepsi visi dan misi organisasi pelayanan 
perizinan di BP3MD. 
 

 

Kencederungan sikap dari beberpa unsur yang terkait dengan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menyelenggarakan suatu 

perizinan dan nonperizinan yang mendapat dukungan dan komitmen 

untuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari gubernur atau 

instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. 
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Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didukung 

penuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk memberikan 

pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, 

berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan 

dibidang penanaman modal tersebut, baik pelayanan perizinan maupun 

non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang disebut 

dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman 

Modal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor  25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

5.2.2. Komunikasi. 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 

dikomunikasikan pada organisasi dan ketersediaan sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan 

bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.  

Implementasi kebijakan terhambat dalam komunikasi oleh pelaksana, 

SKPD teknis, pemerintah daerah, masyarakat  dan komitmen pimpinan di 

tunjukkan hasil wawancara: 

1) Dalam komunikasi implementasi kebijakan PTSP untuk menjalankan 
roda organisasi pelayanan perizinan dalam birokrasi yang bersih 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum di dukung 
dengan komunikasi yang baik.   
 

2) Adapun komunikasi terjadi hambatan dalam pelayanan yang harus di 
perbaiki,  perizinan belum  berjalan seca efektif dan efisien izin terbukti 
masih ada pelayanan perizinan yang masih berada di SKPD teknis 
wewenangnya belum di limpahkan ke BP3MD. 
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3) Koordinasi antara Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal 
Daerah (BP3MD) dengan tim teknis di SKPD kurang efektif sering 
terjadi benturan kepentingan. Sehingga masyakat pengguna layanan 
yang di rugikan. 

 
4) Koordinasi dengan tim teknis sering terjadi kendala di lapangan 

sehingga hal ini sering terjadi benturan kepentingan, yang berdampak 
pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP.  Kebijakan pimpinan yang 
terkait dengan penempatan SDM, sering terjadi kontra dimana 
pegawai yang sudah didiklatkan tentang pelayanan di BKPM setelah 
menguasai masalah pelayanan tiba-tiba di mutasi sehingga harus 
mendidik SDM yang baru masuk mulai dari dasar hal ini mengganggu 
jalannya pelayanan kepada masyarakat. 

 
5) Komunikasi antara PTSP dengan tim teknis di SKPD kurang efektif 

karena masih ada unsur ego sektorak SKPD merasa diambil 
pekerjaannya, padahal fungsi SKPD masih melekat, mengontrol dan 
mengawasi. Koordinasi mudah di ucapkan tetapi sulit di terapkan, 
selanjutnya koordinasi kita bangun terus menerus guna memberikan 
pelayanan yang prima”. 

 
 

Untuk faktor penghambat pada khususnya pada komunikasi 

dengan tim teknis dan kurangnya kelengkapan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh publik, hal ini berarti ada pada masyarakat  yang mengurus 

pelayanan. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam koordinasi dengan 

tim teknis ada hambatan sehingga  penerima layanan  merasa kurang 

puas, hal ini merupakan temuan bagi penulis sebagai salah satu faktor  

penghambat dalam pelayanan, karena pada dasarnya waktu  merupakan 

salah satu tolak ukur  dari keberhasilan suatu pelayanan. Waktu sudah 

tertera dalam SOP, mengingat semakin meningkatnya angka pelayanan 

perlu kiranya diperhatikan. 

Hal ini perlu diperhatikan karena semakin banyak masyarakat yang 

memerlukan pelayanan, maka akan meningkatkan  penyerapan investasi 

khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus adalah masih adanya pengaduan maupun 
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keluhan yang disampaikan masyarakat baik melalui media massa maupun 

langsung kepada kantor pelayanan merupakan salah satu indikasi bahwa 

sistem dan prosedur pelayanan masih ada kekurangan dan harus 

ditingkatkan. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memerlukan sumber daya 

untuk berkoordinasi dengan SKPD teknis, studi ini diarahkan untuk 

mengungkap pendekatan komunikasi kebijakan publik dan menjelaskan 

hubungan agen dan struktur dalam politik komunikasi publik. Berdasarkan 

kenyataan bahwa kebijakan komunikasi pada PTSP di Provinsi Sumatera 

Selatan direspons beragam dan ada kecenderunagan negatif oleh publik 

yang tercermin dalam evaluasi publik  terhadap kinerja pemerintah dan 

penurunan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah daerah. 

Dalam perspektif teoritik tujuan komunikasi terorganisir yang dilakukan 

pemerintah adalah menciptakan partisipasi warga dengan 

mengembangkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan 

pemerintah. Namun, dalam  penyusunan, pemilihan dan pelaksanaan 

komunikasi pemerintah (politik komunikasi) tidak bisa dilepaskan 

kekuasaan yang bekerja di setiap tingkatan.  Politik komunikasi sangat 

ditentukan banyak pelaku (agen) dan relasi dengan kekuasaan (struktur). 

Implementasi Kebijakan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain 

telah disusunnya beberapa kebijakan pemerintah daerah berupa 

peraturan Gubernur Sumatera Selatan  antara lain SOP yang berlaku 

secara rutin dan di implementasikan oleh Badan PTSP.  
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatur lebih lanjut tentang 

Tugas Pokok Dan Fungsi PTSP, guna melakukan tindakan dalam 

pelayanan baik administrasi, izin dan non izin. Implementasi Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan menemui kendala terkait 

dengan komunikasi koordinasi dengan tim teknis dan konsistensi tentang 

SOP dalam pelayanan izin dan non izin. 

 

5.2.3. Sumber Daya 

5.2.3.1. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai karena sebagai 

standar nasional menjadi tolok ukur penyelenggaraan PTSP. Standar 

Nasional PTSP adalah kriteria minimal tentang sistem dan kinerja 

pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

PTSP.  Implementasi kebijakan terhambat dalam kompetensi SDM oleh 

pelaksana, SKPD teknis, pemerintah daerah, masyarakat  ditunjukkan 

hasil wawancara: 

1) Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan 
sehingga pelayanan tidak maksimal. Untuk meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia perlu adanya pendidikan dan 
pelatihan, dengan keterbatasan SDM perlu adanya rekruitmen 
pegawai baru sehingga pelayanan bisa maksimal. 
 

2) Adapun pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal ini dilatar 
belakangi oleh iklim investasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui 
pembenahan mekanisme pelayanan perizinan yang masih belum 
memadai, serta masalah  minimnya kualitas sumber daya manusia. 

 
3) Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

masalah jenis pelayanan perizinan, untuk mendorong dalam 
mewujudkan peningkatan investasi, namun diakui oleh Anton, 
permasalahan yang ada masalah sumber daya manusia (SDM) yang 
kurang terampil. 
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4) Pengembangan sumber daya manusia di Badan Promosi dan 
Perizinan Penanaman Modal Darah (BP3MD) Sumatera Selatan 
untuk mengevaluasi kondisi pelayanan perizinan menyiapkan 
sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan program  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar bisa ditingkatkan lebih 
lebih baik lagi.   
 

 

Implementasi kebijakan PTSP untuk mendorong pelayanan yang 

bersih dan melayani, oleh karena itu SDM penyelenggara PTSP harus  

memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Tingkat Pertama; 

b. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Tingkat Lanjutan; 

c. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Sektoral; 

d. Kompetensi PTSP Penanaman Modal; 

 

Namun demikian, kompetensi SDM yang terlibat di dalam 

penyelenggaraan PTSP juga sangat tergantung dari konsep dan strategi 

manpower planning yang diterapkan oleh perangkat daerah yang 

menangani bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Kebijakan 

yang dikeluarkan oleh perangkat daerah bidang kepegawaian dan diklat 

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, 

motivasi, prestasi dan kompetensi SDM daerah yang ditempatkan ke 

dalam lingkungan organisasi PTSP. Oleh karena itu, penentuan dan 

penetapan prasyarat pendidikan formal, pendidikan non-formal, 

pengalaman kerja serta penerapan strategi pengembangan kepegawaian 

yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi penyelenggaraan PTSP akan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja layanan PTSP secara signifikan.     
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Program penataan sistem manajemen SDM aparatur dalam kerangka 

reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM 

aparatur PTSP di Provinsi Sumatera Selatan, yang didukung oleh sistem 

rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta 

diikuti dengan penerapan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan 

yang sepadan. Output yang diharapkan dalam pelaksanana program 

penataan sistem manajemen SDM dan aparatur.  

Pada prisipnya Pemerintah Daerah Provinsi  Sumatera Selatan sudah 

mengimplementasikan kebijakan PTSP. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 97 tahun 2014 terkait Sumber Daya Manusia dalam 

penempatan sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

Sedangkan kendala yang dihadapi,  masalah percepatan SDM. "Apabila 

Perda sudah terbit untuk menangani 152 perizinan, dicari SDM SKPD lain 

untuk menutupi kekurangan SDM guna mendorong implementasi 

kebijakan sesuai tujuan pemerintah daerah". 

 

Harapan dengan adanya PTSP diharapkan ada peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat dan dunia usaha, baik kualitas maupun kuantitas. 

"Roda perekonomian bergeraknya lebih cepat lagi, sehingga kalau 

investor masuk, ekonomi rakyat juga semakin tinggi. 

 

 
5.2.3.2. Fasilitas Fisik 

Fasilitas fisik masalah TI. sistem Informasi pelayanan perizinan 

dan non izin untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat 
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layanan Badan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal Daerah 

(BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan.   

Implementasi kebijakan masalah tehnologi Informasi belum di 

dukung oleh oleh pelaksana, SKPD teknis, pemerintah daerah, 

masyarakat  ditunjukkan hasil wawancara: 

1) Pelayanan secara elektronik, dalam pelayanan kepada masyarakat, 
BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, telah tertanam teknologi informasi 
dalam pelayanan perizinan dan nonizin. Teknologi yang memudahkan 
pekerjaan dan memperlancar pelayanan. Kewenangan BP3MD 
Provinsi Sumatera Selatan dan didukung dengan kemajuan teknologi 
informasi. 
 

2) Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) masih di temui 
permasalahan-permasalahan yang mendasar, Tehnologi dan 
informasi (TI) sangat membatu masyarakat dalam mengurus 
perizinan. Namun sering terjadi kendala untuk akses masuk internet 
sering krodit sehingga mau cepat malah lambat. Perlu di tinjau 
kembali perangkat server Perizinan. 
 

3) Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE). Pelayanan secara 
elektronik, untuk di kembangkan terus, BP3MD Provinsi Sumatera 
Selatan, untuk menempatkan SDM bidang TI yang kompeten, 
teknologi informasi pelayanan perizinan di era globalisasi yang 
memudahkan masyarakat dan penyelenggara pelayanan. 
 

 

Informasi Pendaftaran Perizinan Secara Elektronik SPIPISE 

masyarakat pengguna layanan untuk memanfaatkan perangkat pelayanan 

elektronik agar lebih cepat. Pelayanan Perizinan Secara Elektronik 

(SPIPISE) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna 

layanan. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informatika dengan 

sendirinya menciptakan dinding tak tampak yang mendekatkan jarak dan 

waktu. Dengan teknologi tersebut, pelayanan lebih baik Jara tidak ada 

jarak, rentang waktu terlangkahi. Untuk itu, Pemerintah BP3MD Provinsi 

Sumatera Selatan, telah mengimplementasikan Kebijakan sesuai PP 97 

https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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tahun 2014 Pasal 17 Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan oleh 

PTSP wajib menggunakan Perizinan Secara Elektronik.  

Melakukan pelayanan secara teknolgi informatika tersebut, 

terlebih dalam pelayanan kepada masyarakat, sebagai hasilnya, saat ini di 

Pemerintah BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, telah tertanam teknologi 

informasi dalam pelayanan perizinan dan nonizin. Teknologi yang 

memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelayanan. Kewenangan 

BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dan didukung dengan kemajuan 

teknologi informasi. 

Melalui TI kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk 

menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi 

perekonomian Sumatera Selatan menuju ekonomi global. Pemerintah 

berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang 

kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang 

bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif 

dengan di dukung sarana-prasana teknologi informasi dalam menunjang 

pelayanan  perizinan dan non izin. 

Untuk menggerakkan roda kegiatan Badan Promosi dan Perizinan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana 

pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, 

meubelair, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat transportasi. 

Saat ini sarana pendukung tersebut telah ada, namun diperlukan 

penambahan volume dan jenis sarana yang ada sebagai pendukung 
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dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Promosi dan Perizinan 

Penanaman Modal Daerah kedepan. 

5.2.4. Struktur Birokrasi 

Aspek struktur birokrasi menurut Edwards III (1980) mencakup 

Standard operating prosdur (SOP) dan frahmentasi. Dengan terbitnya 

Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap 

jenis pelayanan harus membuat standar pelayanan (SP), struktur birokrasi 

organisasi PTSP di Provinsi Sumatera Selatan yang secara jelas 

mengatur seluruh tugas dan fungsi yang diperlukan dan kewenangan 

setiap Unit kerja/SKPD terkait dan personil serta mengatur pemisahan 

fungsi dan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 

di tentukan sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas.  

b) Standar Pelayanan (SP). 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009, 

tentang Pelayanan Publik, PTSP untuk membuat Standar Pelayanan (SP).  

Dalam standar pelayanan tersebut masing-masing jenis pelayanan yang 

terdapat di PTSP. Sesuai dengan persyaratan bahwa standar pelayanan 

ini perlu mendapatkan masukkan dari pengguna layanan (Stake holder). 

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan  Publik. Serta implementasi kebijakan Peraturan 

Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. PTSP  Sumatera Selatan telah menyusun standar 

pelayanan untuk melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan 

tidak langsung, telah menyusundan menetapkan Standar Pelayanan 
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dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Untuk membuat janji layanan dan di 

tempel pada papan pengumuman. 

c) Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan non 

izindi PTSP Sumatera Selatan, sebagai alat untuk melaksanakan tugas 

sehari-hari namun penerapannya belum sesuai harapan harus segera 

ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan SOP ke seluruh lingkup PTSP 

dan SKPD terkait perizinan dan nonperizinan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. Keterkaitan dengan beberapa SKPD teknis sehingga 

terjadi frahmentasi yang memerlukan koordinasi diantara PTSP dengan 

SKPD teknis yang menangani fungsi tersebut, koordinasi antara unit kerja 

dalam hal ini terjadi frahmentasi mengalami kendala dalam wawancara 

antara lain: 

1) Struktur birokrasi tidak lepas dari sistem Standar Pelayanan (SP) agar 
pelayanan didasari oleh peraturan yang belaku. Melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan SOP. PTSP di bentuk untuk memotong 
rantai birokrasi, penguatan kelembagaan pelimpahan wewenang 
untuk membangun implementasi kebijakan PTSP agar pelayanan 
prima. 
 

2) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) 
Provinsi Sumatera Selatan secara prosedural berkoordinasi dengan 
SKPD tenis sebelum izin diterbitkan, dalam hal ini terjadi kendala 
cukup berarti karena masing-masing SKPD mempunyai aturan 
tersendiri yang tidak sinkron dengan pelayanan terpadu. 
 
 

3) Ketidak tepatan dalam meberikan pelayanan perizinan karena 
lemahnya koordinasi antara SKPD teknis dengan PTSP. 
permasalahannya izin bisa di terbitkan kalau sudah ada 
rekmomendasi dari tim teknis SKPD yang terkait.  
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SOP perizinan dan non perizinan untuk menghindari 

miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas. SOP 

merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara 

melaksanakan tugas. Mekanisme mengkomunikasikan peraturan dan 

persyaratan administratif, kebijakan organisatoris dan perencanaan 

strategis bagi pegawai. Atau dengan istilah “semua orang membaca irama 

musik yang sama”. 

Standar operasional prosedur merupakan tahapan yang dilalui untuk 

menyelesaikan tugas pelayanan di Badan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan. Standar operasional 

prosedur perizinan, sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas 

pelayanan untuk pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan bagaimana 

agar tidak terjadi beureucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan 

proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Sumatera Selatan  sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena 

kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga SKPD. Dalam 

implementasi kebijakan mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan tolok ukur dan indicator 

penyelenggaraan pelayanan publik  dapat dengan mudah diimplementasikan 
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apabila didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang tanggap akan 

tuntutan masyarakat dan dinamisasi perubahan lingkungan local dan global, 

berkualitas dan memiliki kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kewenangan, 

komitmen pimpinan tinggi, dan kapasitas  yang dimilikinya, sehingga dapat 

tercipta koordinasi dan sinergi antar unit, instansi, SKPD dan pihak terkait yang 

semakin mantap, serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang 

memadai yang memungkinkan terselenggaranya pelayanan publik secara cepat, 

tepat, murah, non diskriminatif, transparan, akuntabel, efesien, dan efektif, yang 

didukung oleh organisasi, saling terpadu dalam jalinan mata rantai sistem. 

Sebagai pelaksana fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di PTSP 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5.3. Model Implementasi Kebijakan PTSP Di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 

Badan Promosi Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan wawancara dengan 

Pejabnat dan Pegawai PTSP sebagai berikut: 

 

1) Perlu adanya penguatan pelimpahan wewenang, komitmen pimpinan, 
hal ini untuk mebangun birokrasi yang profesional, saat ini terkesan 
birokrasi berbelit-belit, panjang sehingga izin yang lambat dikeluarkan 
karena permasalahan komunikasi koordinasi antara PTSP dengan 
SKPD teknis yang masih ada kendala. 

 

2) Berharap BP3MD Provinsi Sumatera Selatan untuk pengurusan 
semua izin dapat segera dilakukan dalam satu kantor dan tidak lagi 
tersebar di masing-masing SKPD. Dengan demikian, minat investor 
untuk menanamkan modal di Sumsel makin tinggi. 

3) Untuk implementasi kebijakan PTSP. Perlu adanya komitmen yang 
kuat untuk penguatan pelimpahan wewenang perizinan di BP3MD 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna menarik 
investasi di Sumsel untuk berbagai pembangunan. 
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4) Implementasi kebijakan PTSP dalam organisasinya perlu adanya 
penguatan pelimpahan wewenang PTSP. Karena SKPD teknis masih 
menunjukkan ego sektoral dalam melakukan koordinasi dengan tim 
teknis di lapangan sehingga birokrasi terkesan panjang. 

 

Pelayanan publik yang baik akan terwujud apabila di dalam 

organisasi pelayanan terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan 

kepentingan masyarakat khususnya pengguna pelayanan dan sumber 

daya manusia yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.  

Fokus pada kepentingan masyarakat merupakan hal yang mutlak 

dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan, dikarenakan keberadaan 

penyelenggara pelayanan publik (misalnya unit, kantor, dinas, badan, 

balai, SKPD dan lain-lain) tergantung ada tidaknya masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berkualitas sudah menjadi tuntutan bagi 

penyelenggara pelayanan publik (khususnya pemerintah), terlebih pada 

saat ini bahwa pelayanan publik tidak hanya mampu berkompetisi dengan 

swasta, akan tetapi pelayanan publik juga harus bersaing ditingkat 

internasional. Kualitas pelayanan ini merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi penyelenggara pelayanan publik.  

Penyelenggaraan pemerintahan, dalam prosesnya tidak hanya 

dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pendekatan rule government 

(legalitas),  mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses 

persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan 

senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelibatan elemen pemangku 
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kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah 

yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan, dan 

seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjaringan aspirasi masyarakat, 

tehadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui 

berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan 

penyusunan kebijakan.  

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya 

menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di 

lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan 

masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.Pandangan yang melekat pada sebagian besar 

masyarakat di Indonesia salah satunya dikarenakan masih kurangnya 

profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini 

menuntut perhatian yang khusus bagi para pegawai terutama yang 

bertugas langsung dalam penyediaan pelayanan publik. Pengelolaan 

pegawai yang tepat atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki juga 

menjadi keharusan bagi organisasi penyedia pelayanan publik.  

Berbagai upaya yang dilakukan berkomitmen menerapkan prinsip 

penyelenggaraan pelayanan publik, sejauh ini belum menunjukkan hasil 

yang optimal. Hal tersebut didasari oleh dokumen hasil evaluasi 

penyelenggaraan maupun ketidakpuasan penyelenggaraan pelayanan 

publik dalam bentuk pengaduan masyarakat.  
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Keluhan koordinasi antara SKPD terkait, menjadi dampak pelayanan 

kurang maksimal dan terjadi pengaduan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Di dalam Undang-

undang tersebut menugaskan lembaga Ombudsman untuk melakukan 

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik baik dari aspek 

administratif maupun substansi. 

Lembaga tersebut juga memiliki hak melakukan investigasi atas prakarsa 

sendiri terhadap dugaan mal-administrasi penyelenggaraan pelayanan 

publik. Oleh karenanya sebagai salah satu faktor dalam menjamin kualitas 

pelayanan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat 

semata namun bentuk pengawasan dan evaluasi tetap harus dilakukan 

sebagai salah satu tolak ukur yang menjadi indikator keberhasilan (goals 

indicator) sebuah pelayanan publik. 

Esensi kepemerintahan yang baik dengan terselenggaranya 

pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat 

setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan pelayanan 

publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan 

kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki 

nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. 
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Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik khususnya 

dibidang perizinan dan nonperizinan menjadi strategis, dan menjadi 

prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang 

baik di Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik 

menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini 

penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan 

buruknya penyelenggaraan. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat 

dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan 

pemerintah. Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja 

manajemen pemerintahan yang kurang baik. Kinerja manajemen 

pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: 

ketidak pedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan. Selain itu 

kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan 

kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas 

pelayanan publik.  

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi 

membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan 

adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang 

lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang 

berorientasi pada pelayanan publik. Prinsip akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi dalam good governance dapat juga diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan 

paradigma demokrasi dimana masyarakat mempunyai hak untuk ikut 
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berpartisipasi dalam menyusun standar pelayanan sesuai bidang 

kemampuan dalam hal pelayanan yang terkait. Prinsip ini merupakan hal 

terpenting dengan didukung perundangan dan kebijakan publik yang 

transparan dan aplikatif sehingga mencerminkan keberpihakan sesuai hak 

dan kewajiban penyelenggara dan penerima pelayanan. 

Tidak kalah pentingnya, pelayanan publik yang baik akan 

berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya KKN dan 

pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan 

publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian 

pelayanan. Dalam kontek pembangunan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat, perbaikan atau peningkatan pelayanan publik yang dilakukan 

pada jalur yang benar, memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi 

peningkatan dan pengembangan investasi dan mendorong kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat luas (masyarakat dan 

swasta). 

Paradigma good governance, dewasa ini merasuk didalam pikiran 

sebagian besar stakeholder pemerintahan di pusat dan daerah, dan 

menumbuhkan semangat pemerintah daerah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja mamajemen pemerintahan daerah, guna untuk 

mengimplementasikan kebijakan terkait dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Banyak pemerintah daerah yang telah mengambil 

langkah-langkah positif didalam menetapkan kebijakan di Provinsi 

Sumatera Selatan dengan mewadahi melalui Unit Pelayanan Terpadu 
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Satu Pintu (PTSP) guna memberikan pelayanan peningkatan kualitas 

pelayanan publik.  

Penciptaan deregulasi dan debiroktisasi mendorong dalam 

implementasi kebijakan menjadi relevan dan menjiwai kebijakan 

pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk 

meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan Pusat dan Daerah,  

mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta 

membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. 

Hal ini juga sejalan dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 

khususnya sektor publik dapat digambarkan dalan peta road map 

pelayanan publik sebagai berikut: 

Gambar 5.3 
Peta Jalan Road Map  Bidang Pelayanan Publik 

 Tahun 2011: Seluruh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah 
berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 Tahun 2012: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan 
penyesuaian atas kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan 
kegiatan pelayanan di lingkungannya dengan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009.

 Tahun 2013:  Seluruh instansi pemerintah telah melakukan 
penyesuaian terhadap kebutuhan sarana prasarana, SDM /pelaksana, 
anggaran, dan mekanisme kerja pelayanan publik di lingkungannya.

 Tahun 2014: Terselenggaranya pelayanan publik yang telah mengacu 
pada perundang-undangan.

 Tahun 2025: Terselenggaranya pelayanan publik prima yang 
berstandar internasional.

5

 Sumber data: Permen PAN dan RB Nomor: 20 Tahun 2010 
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Pemerintah melahirkan berbagai kebijakan dalam bentuk hukum, 

perundang-undangan, peraturan-peraturan dan lainnya bertalian dengan 

layanan publik. Berbagai kebijakan itu katanya bermaksud hendak 

melindungi hak-hak warga negara, meskipun dalam implementasinya 

kebijakan dalam praktiknya banyak yang melanggar kepentingan warga 

negara, misalnya penggusuran lahan rakyat untuk bangunan super 

market. Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan 

industri adalah kebijakan layanan publik yang melanggar hak-hak warga, 

khususnya kaum petani.  

Pelayanan publik yang buruk merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan maladministrasi. Dalam 

implementasi kebijakan terkait dengan program reformasi pelayanan 

publik ternyata masih tertinggal dibanding reformasi di berbagai bidang 

lainnya.  

Sistem dan filsafat yang mendasari implementasi kebijakan 

pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya ketinggalan 

jaman, tetapi juga menghasilkan kinerja dibawah standar dalam 

masyarakat yang berubah secara cepat. Kita masih jauh tertinggal 

dibanding Filipina, Malaysia dan Thailand dalam indikator-indikator 

gabungan kualitas birokrasi, korupsi, dan kondisi sosial ekonomi. 

Pemerintah Daeran Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara 

pelayanan perlu menyusun Standar Pelayanan (SP) untuk tiap jenis 

pelayanan di unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat guna menyelaraskan implementasi kebijakan PTSP. 

Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar 

pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Membuat Standar 

Operasional Prosedur (SOP), dan reformasi pegawai yang berkecimpung 

di pelayanan publik.  

Pelaksanaan Otonomi Daerah memungkinkan pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan dan tugas pembangunan berjalan lebih efektif dan 

efisien serta dapat menjadi sarana perekat integrasi bangsa. Untuk 

menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap 

lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat 

harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya 

DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, 

transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci 

penyelenggaraan pemerintahan yang prima sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Kegiatan dalam implementasi kebijakan meliputi inisitif untuk 

mengimplementasikan kebijakan, input sumber daya, memproses, 

monitoring dan evaluasi guna melakukan proses implementasi sesuai 

dengan perumusan kebijakan dengan follow up untuk perbaikan 

implementasi, output dari proses sumberdaya dan outcame dari 

implementasi kebijakan yang di lakukan. 
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Menghadapi kondisi masyarakat tersebut di atas, maka diperlukan 

peran administrasi negara dan pemerintahan dalam memberikan 

pelayanan secara efiktif, efisien dan secara profesional. Tantangan 

perubahan masyarakat dan tantangan terhadap kinerja pemerintahan 

selain menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat 

yang semakin banyak tuntutannya serta memenuhi standar kualitatif 

sangatlah terbatas, pada akhirnya birokrasi pernah dikritik habis-habisan 

oleh kalangan gerakan pro-reformasi. Birokrasi dianggap sebagai salah 

satu penyakit” yang menghambat akselerasi kesejahteraan masyarakat 

dan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat. Ungkapan klasik dan 

kritis seperti kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, misalnya, 

berkembang seiring dengan penampakan kinerja aparatur yang kurang 

baik di mata masyarakat. Ungkapan itu menggambarkan betapa buruknya 

perilaku pelayanan birokrasi kita yang berpotensi menyuburkan praktik 

percaloan dan pungutan liar (rent seeking). Kondisi inilah yang sebetulnya 

memunculkan iklim investasi di daerah kurang kompetitif. Dalam 

implementasi kebijakan perlu adanya koordinasi yang kuat karena  kondisi 

pelayanan seperti ini perlu segera direformasi guna mewujudkan kinerja 

birokrasi dan kinerja pelayanan publik yang berkualitas.  

Perubahan mode interaksi antara masyarakat dan pemerintah 

semakin berubah sejalan dengan tuntutan untuk menempatkan 

masyarakat sebagai subyek dalam pemerintahan. Dan ketika cara 

pandang masyarakat yang cenderung negatif terhadap birokrasi telah 

mencapai antiklimaks, maka kondisi tersebut akan menciptakan 
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paradigma berpikir yang equivalen dengan produk yang dihasilkan. Makin 

pesatnya perkembangan zaman, dimana transparansi akan produk 

pelayanan oleh pemerintah menjadi isu strategis, sehingga birokrasi 

pemerintah dituntut menyelenggarakan produk pelayanan publik yang 

optimal, mengubah praktik birokrasi lama yang memiliki citra KKN, lamban 

dan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

menjadi akuntabel, transparan dan tetap memberikan informasi yang 

lengkap kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang 

diselenggarakan. Instrumen regulasi yang sengaja dibuat oleh pemerintah 

dengan tujuan memberikan hak dan kewajiban antara masyarakat dan 

penyelenggara layanan tidak menjawab implikasi persoalan bahkan 

cenderung menjadikan masyarakat atau penerima layanan sebagai obyek 

bukan sebagai subyek, hal ini mengakibatkan perubahan cara berpikir 

yang tidak populis di kalangan masyarakat. Kualitas produk pelayanan 

menjadi lebih bernilai, dan dengan berbagai cara mencoba 

mengesampingkan prosedur administratif sebagai filter utama sebuah 

penyelenggaraan pelayanan. Keberhasilan Implementasi Kebijakan PTSP 

di Provinsi Sumatera Selatan, sangat bergantung pada kualitas 

kepemimpinan di dalam melaksanakan program pengungkit peningkatan 

kualitas pelayanan publik, untuk diterjemahkan dalam target organisasi, 

pencapaian target dan sasaran  program utama reformasi birokrasi, hanya 

mungkin dipastikan, jika Kantor PTSP, dapat menterjemahkan Indikator 

Nasional Sasaran Makro dan Sasaran Mikro Pelayanan Publik. Hasil 
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dalam wawancara dengan Kepala Badan Promosi Dan Perizinan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah: 

“Proses implementasi kebijakan Badan Promosi, Perizinan dan 
Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Sumatera Selatan memproyeksikan 
secara bertahap hingga tahun 2019 mendatang, dapat merampungkan 
sebanyak 157 perizinan yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumsel, ke Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP).“Saat ini, kami (BP3MD) baru melayani sekitar 52 perizinan 
dari 157 perizinan yang ada di Sumsel. Kami pastikan sisa perizinan yang 
belum masuk ke PTSP akan segera diproses di PTSP”.  

 

 Jadi model implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu adalah memotong rantai birokrasi, yang semula prosesnya untuk 

mengurus izin harus ke beberapa SKPD teknis terkait, untuk ngurus surat 

perizinan cukup di satu tempat di BP3MD. 

Implementasi kebijakan PTSP berupa kepentingan yang 

dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri. Kontek kebijakan berupa 

kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, berpengaruh positif apabila 

kebijakan sejalan dengan tujuan dari implementor yang memiliki 

kekuasaan sehingga pelaksana yang memiliki kekuasaan akan menyusun 

strategi dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik sehingga 

tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

5.3.1 Model Wewenang PTSP. 

Model kewenangan pelayanan terpadu satu pintu dan 

kewenangan pelayanan terpadu satu atap, hal ini  bisa saja ini menjadi 

kelemahan sistem PTSA yang mudah disalahgunakan para pelaksananya 

bila itu hendak diimplementasikan bagi sebuah objek pelayanan perizinan 

dan non porizinan yang senyatanya memang penuh dengan aspek 



258 

 

kebijakan yang bersifat perlintasan teknis. Sebuah kondisi procedural 

dalam birokrasi yang terjadi memerlukan kepemimpinan dalam 

pengendalian manajerial. Sebab bila tidak, keadaan demikian akan mudah 

jatuh ke dalam kerawanan kolusi dikalangan oknum pelaksana atau 

pengguna jasa pelayanan itu sendiri, dapat sajiakan dalam tabel 5.1 

Varian model kewenangan PTSP dan PTSA sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Varian Model Kewenagan PTSP dan PTSA 

 

NO Aspek PTSP PTSA 
1. Wewenang 

dan Penanda 
Tanganan 

Wewenang dan penanda 
tangan ada di satu pihak 

Wewenang dan penanda 
tangan ada di beberapa  
pihak 

2. Koordinasi Koordinasi lebih mudah di 
lakukan Kepala Badan 
PTSP berperan sebagai 
koordintor dari beberapa 
SKPD teknis 

Koordinator lebih sulit, 
karena wewenang 
penandatanganan masih 
berada di banyak pihak 

3. Prosedur 
pelayanan 

Penyederhanaan prosedur 
lebih mudah karena 
koordinator berada pada 
kepala PTSP 

Prosedur sulit 
disederhanakan karena 
ego sektoral di banayk 
SKPD teknis 

4. Pengawasan Pengawasan menjadi 
tanggung jawab bersama 
antara penyelenggara 
PTSP dengan SKPD. 

Pengawasan menjadi 
tanggung jawab SKPD 
teknis 

5. Standar 
Pelayanan 

Kualitas pelayanan akan 
terjaga 

Kualitas pelayanan sulit 
dipertahankan karena 
kebijakan berada di SKPD 
teknis 

6. Kelembagaan Bentuk Badan Bentuknya Unit, Berperan 
sebagai loket penerima 

7. Pencapaian 
terget 
Penerimaan 
Retribusi 

Pencapaian target retribusi 
perizinan yang dikelola 
PTSP menjadi tanggung 
jawab PTSP 

Pencapai target Penerima 
retribusi perizinan 
berapada di SKPD teknis. 

8. Status 
kepegawaian 

Status staf/pegawai staf 
penyelenggara PTSP 

Status staf/pegawai staf 
adalah dari SKPD teknis 

Sumber: Surat Edaran Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional 

tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP 

 

Dari aspek kewenangan PTSP Koordinasi lebih mudah dilakukan 

Kepala Badan PTSP berperan sebagai koordintor dari beberapa SKPD 
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teknis, Pencapaian target retribusi perizinan yang dikelola PTSP menjadi 

tanggung jawab PTSP sedangkan PTSA koordinator lebih sulit, karena 

wewenang penandatanganan masih berada dibanyak pihak, pencapai 

target penerima retribusi perizinan berapada di SKPD teknis. 

Proses implementasi kebijakan adalah penyelenggaraan pemerintah dalam 

hal ini Gubernur Sumatera Selatan, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan 

oleh pemerintah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), terkait 

dengan implementasi kebijakan masih terdapat permasalahan belum bisa 

mendifinisikan dengan jelas, belum bisa menganalisis dengan baik dan tidak 

konsisten didefinisikan kembali sebagai aktivitas selanjutnya. 

Proses implementasi kebijakan tidak lepas dari koordinasi dan kompetensi 

SDM aparatur mutlak harus dipenuhi untuk sebuah sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berorientasi pada customer satisfaction, hal ini 

ditunjukkan bagaimana konsumen di pasar dapat menghukum dan 

memberikan punishment pada penyelenggara pelayanan publik yang tidak 

dapat memuaskan atau memenuhi harapan (customer need). Punishment 

diwujudkan antara lain dengan tindakan masyarakat tidak bersedia 

menggunakan jasa layanan pemerintah, membudayanya protes atas 

ketidakpuasan terhadap penyelenggara negara. Ketidakpuasan tersebut akan 

menurunkan legitimasi kekuasan dan membahayakan kelangsungan sebuah 

pemerintahan. Oleh karena itu koordinasi dan kompetensi SDM aparatur 

merupakan entry point untuk keberhasilan suatu penyelenggaraan pelayanan 

publik yang bersih dan akuntabel. Implementasi kebijakan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Sumatera Selatan.  
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Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, merupakan bentuk dari komitmen 

pimpinan dalam  pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat 

yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses 

dan dilayani melalui satu pintu, mendapat pendelegasian dari lembaga 

yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan. Pemerintah pusat 

dan daerah  agar mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang di atur dalam  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat 

diimplementasikan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 

adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk segera 

mengimplementasikan yang didukung oleh komunikasi kebijakan, 

koordinasi dengan dinas teknis SKPD  yang baik, sumber daya yang ada 

dalam menunjang pelayanan memadai,  sikap dan prilaku pihak internal 

dan pihak ekternal yang mendukung implementasi pelayanan terpadu satu 

pintu, struktur birokrasi yang tepat guna serta monitoring dan evaluasi 

yang diikuti follow up untuk melakukan peumusan implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan 

sinkronisasi kelembagaan sejajar dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang terkait sehingga koordinasi lebih kondusif. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentunya 

implementasi kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat 

sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. 
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Pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas merupakan tuntutan yang 

paling aktual dalam pengelolaan pelayanan publik. Paradigma dalam 

penyelenggaraan pemerintahan menuju arah yang lebih baik lagi. 

Masyarakat dalam mengurus izin di PTSP  tidak lagi ke beberapa SKPD 

teknis untuk minta rekomendasi sebelun izin diterbitkan. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi kebijakan 

sistem PTSP, jelas ada “fungsi keterkaitan”. Artinya, selain berada dalam 

satu gedung, proses merupakan sebuah rangkaian yang saling 

berkaitan, dimulai sejak dalam antrean masuk gedung hingga antrean 

keluar gedung. Suatu rangkaian yang dimulai dari first one hingga first out, 

baik itu yang menyangkut tentang: apa syaratnya, berapa biayanya dan 

kapan selesainya, dalam sebuah sistem kesatuan pelayanan. Dari hasil 

peneltian model pelayanan yang idial seperti pada gambar di atas Kepala 

PTSP membuat tim teknis anggotanya terdiri dari beberapa SKPD terkait 

untuk melakukan proses pengecekan lapangan untuk memberikan 

rekomendasi sebelum izin di terbitkan jadi masyarakat dalam mengurus 

izin cukup ke kantor PTSP dari proses sampai diterbitkannta izin. 

Kebijakan deregulasi dan debirokrastisasi proses pelayanan di 

bidang perizinan secara terstruktur melalui pemerintahan pusat hingga ke 

pemerintah daerah, langkah yang lebih konkrit senantiasa dinanti oleh 

kalangan investor atau dunia usaha maupun masyarakat masalah 

perizinan yang mudah, cepat dan terukur menjadi pelayanan yang prima.  
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Peningkatan efektiavitas pelayanan terpadu satu pintu  terhadap 

penyerapan investasi juga harus dilihat dari aspek  kemampuan  suatu 

organisasi  dalam mengadakan sosialisasi  dan komunikasi dengan  

berbagai macam organisasi, dalam gambar: 5.4. pelayanan perizinan 

sebagai berikut: 

Gambar: 5.4 
Model Proses Pelayanan Perizinan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: Bahan rapat koordinasi PTSP se-Sumatre di Kota Palembang, 2014) 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh 

kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat 

penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan kepemerintahan 

yang baik. Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan dalam 

peningkatan pelayanan di Kantor PTSP bisa bermanfaat bagi masyarakat 

dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah daerah.  
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5.3.2. Model Pendelegasian Kewenangan PTSP 

Terdapat  pola/model penyelenggaraan pelayanan publik (Kep. 

MENPAN: 63/KEP/M.PAN/7/2003) yaitu Penyelenggaraan pelayanan 

perizinan ada beberapa varian  model yaitu:  

1). Wewenang satu atap, pelayanan perizinan satu atap dilaksanakan 

secara parsial oleh beberapa Dinas/SKPD, sehingga Pelayanan tidak 

maksimal. Pelayanan perizinan belum adanya pelimpahan 

kewenangan dari beberapa SKPD ke SINTAP sehingga masih terjadi 

kesimpang siuran dalam penyelesaian pelayanan; 

2). Wewenang setengah pintu (1/2) pintu dimanan kantor PTSP hanya 

memberikan rekomendasi perinzinan dan penanda tanganan masih di 

Gubernur/Bupati/Walikota sehingga  birokrasi pelayanan perizinan 

cukup panjang dan lama ada kesan berbelit-belit; 

3). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan terobosan baru 

guna peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Model pendelegasian kewenangan penanda tangan perizinan 

pelayan terpadu satu pintu seperti pada gambar : 5.5 sebagai beikut: 
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Gambar 5.5. 
Model Pendelegasian Kewenangan PTSP 

WEWENANG SATU PINTU

WEWENANG SATU ATAP

WEWENANG 1/2 PINTU

Forum Gabungan
TIM TEKNIS

SISTEM PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN DOKUMEN

PERIZINAN PADA PTSP 

Rekomendasi

Rekomendasi

Tanda tangan Pengesahan

Dikoordinir Kepala PTSP

Tanda tangan Pengesahan

Berkas Penerbitan/ 
Penolakan IZIN

Undangan
Tim Teknis

▪ Survei Lapangan;
▪ Berita Acara Survei;
▪ Rekomendasi.

GUBERNUR

Tanda tangan 

Pengesahan

SKPD
B

SKPD
A

SKPD
C

SKPD
A

SKPD
B

SKPD
C

Ka. PTSP  memohon Tandatangan

Pemohon

Pemohon

Pemohon

SKPD
C

SKPD
B

SKPD
A

 
           Kep. MENPAN: 63/KEP/M.PAN/7/2003 

 

 Pelayanan prima tidak mungkin dapat dicapai tanpa partisipasi 

seluruh pemangku kepentingan, untuk itu perlu saling memahami dan 

mengetahui peran dan posisi masing-masing pihak agar sinerji dalam 

mewujudkan pelayanan perizinan sebagaimana yang dicita-citakan 

bersama. Dalam perkembangannya, pelayanan itu tersebar mulai dari 

pelayanan bersama, pelayanan terpadu satu atap (PTSA) atau pelayanan 

terpadu satu pintu (PTSP).  

Pada hakikatnya, terdapat perbedaan pokok antara sistem yang 

disebut satu pintu (PTSP) dengan yang berada dalam satu atap (PTSA). 

Pertama, PTSP dapat diibaratkan sebuah restoran cepat saji yaitu paket 

penyajian cepat dari sebuah kesatuan ragam unsur makanan dan 

minuman disertai pembayaran yang sekaligus. Sedangkan PTSA sangat 

bertolak belakang. PTSA dapat diperumpamakan model pusat jajanan 

serba ada. Satu unsur makanan tidak perlu berhubungan dengan unsur 

makanan atau unsur minuman yang lain. Sebab, semuanya diserahkan 
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kepada konsumen yang menghendaki secara terpisah apa yang menjadi 

selera mereka. Misalnya, saya hanya akan minum atau makan, yang saya 

beli secara terpisah dan saya bayar secara terpisah pula. Meskipun 

berada dalam satu atap gedung dengan aneka penjual makanan dan 

minuman, saya tidak peduli dengan adanya penyediaan aneka makanan 

dan minuman lain. 

Dalam sistem PTSP, jelas ada “fungsi keterkaitan”. Artinya, selain 

berada dalam satu gedung, proses merupakan sebuah rangkaian yang 

saling berkaitan, dimulai sejak dalam antrean masuk gedung hingga 

antrean keluar gedung. Suatu rangkaian yang dimulai dari first one hingga 

first out, baik itu yang menyangkut tentang: apa saja syarat 

pengurusannya, berapa lama waktu penyelesaiannya, dan berapa biaya 

yang dikenakan dalam sebuah sistem kesatuan nonparsialitas. 

Sedangkan dalam sisten PTSA, proses penyelesaian dalam subjek 

pelayanan berlangsung terpisah dan tidak memiliki hubungan pelayanan 

kerja dengan subjek pelayanan lain. Karena pada intinya PTSA hanya 

bermakna sistem “pelayanan bersama” saja dan tidak 

mempunyai keterkaitan fungsi antara satu subjek pelayanan dengan 

lainnya. Bisa dikatakan, sistem PTSA bekerja hanya untuk bernaung di 

bawah sebuah atap. Ke-dua dalam sistem PTSP, kewenangan tunggal 

telah dilimpahkan kepada kepala PTSP.  

Sedangkan dalam sistem PTSA, masih sering terjadi sistem kantor pos. 

PTSA hanya wadah dari pusat distribusi, yang ada kalanya bisa 
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merepotkan pengguna jasa. Akibatnya, pemohon kerap harus ikut 

mengurus secara bolak-balik dan terkadang ia harus ikut berada di 

sektoral kementerian atau dinas kantor, dan terkadang ia juga harus 

kembali berada di gedung pelayanan PTSA. Ini terjadi bukan karena 

sistem PTSA buruk tetapi karena sistem ini hanya sebagai sebuah 

mekanisme pelayanan bersama yang memang berkarakter parsial, berada 

dalam sebuah model atap bangunan gedung yang sama seperti PTSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


