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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

Peneliti telah melakukan penelitian tentang Analisis Inovasi Jemput Bola di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang. Pada bab ini peneliti akan memaparkan penelitian secara 

kualitatif berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah 

dilakukan kepada beberapa narasumber atau informan. Wawancara tersebut 

dilakukan dengan cara menggunakan daftar pedoman wawancara (interview 

guide) yang berisi pertanyaan sesuai dengan fenomena penelitian yang akan 

diteliti. Hasil dari penelitian yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk jawaban 

dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan. 

 

3.1 Identifikasi Informan / Narasumber 

Informan atau narasumber yang dipilih berasal dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, 

pegawai kecamatan yang terdiri dari berbagai posisi dan jabatan dalam 

organisasi dan masyarakat pengguna inovasi jemput bola. Informan tersebut 

dipilih karena mereka merupakan kunci yang dapat memberikan keterangan 

tentang inovasi jemput bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dan dinilai kompeten 

dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan 
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penelitian ini. Adapun identifikasi informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Identifikasi Informan Inovasi Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang 

 

No Nama  Jabatan 

1. Fajar Artiwi, SH Kepala Sub-bidang Pendaftaran, Data, 

Promosi, Dan Pengembangan 

2. Wiwid Widowati, S Kom Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, 

Dan Pengembangan 

3.  

 

Eko Hari. P. Staff Kecamatan Bandungan Bagian Umum 

dan Kepegawaian 

4. Eka Bagus Staff Kecamatan Bergas Bagian Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

5. Sri Widayah Masyarakat 

6. Tatik Suparti Masyarakat 
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3.2 Proses Inovasi Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang 

Inovasi pelayanan sangat penting dilakukan oleh setiap instansi 

pemerintah dengan tujuan agar suatu instansi pemerintah dapat meningkatkan 

kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Inovasi jemput bola merupakan 

inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Inovasi ini sudah 

diimplementasikan sejak Bulan April 2015. 

Inovasi jemput bola merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh 

pihak Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang dalam hal pelayanan dasar kepada 

masyarakat. Tujuan dari inovasi jemput bola ini adalah untuk memudahkan 

masyarakat/ pemohon serta untuk mendekatkan pelayanan perijinan kepada 

masyarakat. Inovasi ini muncul karena Kabupaten Semarang terdiri dari 19 

kecamatan, dan kebanyakan kecamatan yang ada jauh dari Ibukota Kabupaten 

yang terletak di Ungaran.  

Sebuah kegiatan dapat dikatakan inovasi apabila memenuhi beberapa 

indikator inovasi. Diantaranya yaitu Konfirmanilitas/Kompatibel 

(Compatibility), Kompleksitas (complexity), Trialabilitas (Trialability) dan 

Dapat diamati (Observability). 

A. Konfirmanilitas/Kompatibel (Compatibility) 

Sebuah kegiatan dapat dikatakan inovasi apabila sesuai dengan 

kebutuhan penerima. Dalam konteks inovasi pelayanan publik 
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penerima adalah masyarakat secara luas di kawasan DPMPTSP 

Kabupaten Semarang.  

Menurut Ibu Fajar Artiwi, SH selaku Kepala Sub-bidang 

Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan mengungkapkan 

bahwa : 

 

“Jadi, program jemput bola ini sudah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan masyarakat karena program ini merupakan 

jawaban dari permasalahan yang diutarakan masyarakat 

selama ini mbak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Hasil wawancara dengan narasumber dari DPMPTSP Kabupaten 

Semarang mengungkapkan bahwa program jemput bola ini sudah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan. 

Pernyataan pendukung muncul dari masyarakat selaku target dalam 

pelayanan perizinan ini. Ibu Sri Widayah mengungkapkan : 

 

“Jemput bola ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

masyarakat kecil seperti saya mbak. Kalau mau ngurus 

ngurus harus ke kota ya jaraknya jauh mbak. Dengan jemput 

bola ini saya merasa terbantu sih.” (wawancara hari Senin, 05 

Mei 2018) 

 

Wawancara dengan kedua sumber sudah menjelaskan bahwa 

program jemput bola sudah mampu memenuhi indikator inovasi yang 

pertama yaitu Konfirmanilitas/Kompatibel (Compatibility) atau 

kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan penerima. 
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B. Kompleksitas (complexity) 

Indikator inovasi yang kedua adalah Kompleksitas (complexity). 

Kompleksitas (complexity) adalah tingkat kerumitan atau kesukaran 

dalam menjalankan sebuah kegiatan dalam hal ini yaitu program 

jemput bola. Menurut Bapak Eko Hari. P. selaku Staff Kecamatan 

Bandungan Bagian Umum dan Kepegawaian mengungkapkan bahwa : 

 

“Program jemput bola ini sangatlah mudah untuk dijalankan 

mbak, tidak rumit sangatlah gampang malahan. Masyarakat 

tinggal datang dengan persyaratan sudah selesai 

perizinannya.” (wawancara hari Jumat, 30 Maret 2018) 

 

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Eka Bagus selaku Staff 

Kecamatan Bergas Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa : 

 

“Jemput bola ini sangat mudah dijalankan mbak, dari 

DPMPTSP ya tinggal mendata masyarakat tinggal datang ke 

kelurahan yang ditunjuk oleh DPMPTSP, perizinan selesai 

kurang lebih 3 hari dari penyerahan berkas.” (wawancara 

pada Hari Kamis, 03 Mei 2018) 

 

Hasil wawancara dengan kedua narasumber yang berasal dari 

kecamatan bandungan dan kecamatan bergas menyatakan bahwa 

program jemput bola ini sangat mudah dilaksankan apabila dilihat dari 

tingkat kerumitan atau kesukaran pelaksanaan jemput bola. 

 

C. Trialabilitas (Trialability) 
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Indikator inovasi yang ketiga adalah Trialabilitas (Trialability). 

Trialabilitas (Trialability) adalah penerimaan atau respon masyarakat 

terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah jemput 

bola. Menurut Ibu Sri Widayah selaku masyarakat adalah : 

 

“Saya sangat menerima kegiatan ini mbak karena sangat 

membantu bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.” 

wawancara hari Senin, 05 Mei 2018) 

 

Pernyataan yang sama datang dari Ibu Tatik Suparti selaku 

masyarakat : 

 

“Jemput bola ini sangat membantu kami dalam mengurus 

perizinan tentu saja saya sangat menerima kegiatan ini 

mbak.” (wawancara hari Selasa, 06 Mei 2018) 

 

Hasil wawancara dengan masyarakat peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan inovasi jemput bola ini mampu diterima oleh 

masyarakat di Kabupaten Semarang. 

 

D. Dapat diamati (Observability) 

Indikator yang keempat atau yang terakhir adalah Dapat diamati 

(Observability). Dapat diamati (Observability) ini merupakan jawaban 

apakah sebuah kegiatan tersebut mampu diteliti atau dianalisis, 
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mengingat inovasi mudah diteliti atau diamati. Menurut Ibu Fajar 

Artiwi S.H selaku Kepala Sub-bidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan: 

“Jemput bola ini mudah dievaluasi atau diamati mbak. Kita 

bisa lihat jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan 

permohonan perizinan.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 

2018) 

 

Menurut, salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang 

bahwa jemput bola dapat dievaluasi melalui jumlah masyarakat yang 

melakukan permohonan perizinan ke pihak DPMPTSP di kecamatan. 

Hal yang sama diutarakan oleh Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku  

Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan: 

“Evaluasi jemput bola melalui jumlah pemohon, jenis 

permohonan yang diajukan mbak. Sejauh ini bisa diamati kok 

mbak.” (wawancara Hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Kedua pernyataan dari kedua narasumber menjelaskan bahwa 

jemput bola memenuhi indikator dapat diamati (Observability) melalui 

evaluasi jumlah pemohon yang mengajukan permohonan perizinan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, program atau kegiatan jemput bola sudah dapat 

dikategorikan sebagai inovasi mengingat sudah memenuhi keempat indikator 

inovasi. Indikator inovasi yaitu Konfirmanilitas/Kompatibel (Compatibility) 

dimana jemput bola sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten 

Semarang, Kompleksitas (complexity) atau tingkat kerumitannya dikatakan 

sangat mudah. Trialabilitas (Trialability) dapat dilihat dari respon masyarakat 
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yang sangat antusias dalam permohonan perizinan, dan yang terakhir dapat 

diamati (Observability) melalui evaluasi yang dilakukan oleh pihak 

DPMPTSP Kabupaten Semarang dengan melihat respon masyarakat atau 

jumlah pemohon. 

Penelitian ini peneliti menggunakan teori Rogers untuk mengkaji proses inovasi 

jemput bola. Peneliti juga mengkaji indikator inovasi, faktor pendorong serta 

faktor penghambat inovasi jemput bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Berikut merupakan proses 

inovasi jemput bola : Tahap pengetahuan (Knowledge), Tahap Bujukan 

(Persuation), Tahap Keputusan (Decision), Tahap Implementasi 

(Implementation), dan Tahap Konfirmasi (Confirmation). Sedangkan faktor 

penghambat dan faktor pendorong proses inovasi jemput bola adalah sebagai 

berikut : Dorongan politik, Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi, Tekanan 

untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik, Menutup program yang gagal, 

Tidak bergantung terhadap high performer, Teknologi, Penghargaan atau insentif, 

Kemampuan menghadapi resiko dan perubahan, Anggaran jangka pendek dan 

perencanaan, Tekanan dan hambatan administrative, dan yang terakhir Budaya 

risk aversion. 

 

3.2.1 Tahap Pengetahuan (Knowledge) 

Proses pertama atau tahapan awal dari sebuah inovasi yang 

dikemukakan oleh Rogers. Tahap pertama dari inovasi jemput bola di 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang adalah tahap pengetahuan 

(knowledge). Tahap pengetahuan (knowledge) ini dimulai ketika 

seseorang menyadari adanya sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan 

yang dihadapi. Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi atau 

pemahaman masalah. Dalam fungsi manajemen, tahap pengetahuan 

(knowledge) sama halnya dengan planning atau perencanaan. Pada 

tahapan ini menentukan kegiatan dimasa yang akan datang dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan rincian 5W + 1H (What, 

When, Where, Why, Who dan How). 

Tahap pengetahuan (knowledge) dimulai dari proses identifikasi dan 

penetapan prioritas kebutuhan dan masalah yang terjadi di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang. Permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Semarang  terkait perijinan dasar sangat kompleks. Dimulai dari kondisi 

geografis (jarak antara masyarakat dengan DPMPTSP Kabupaten 

Semarang yang terletak di Pusat Kota Ungaran), dan pelayanan yang 

kurang optimal.  
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Gambar 3.1 

Wawancara dengan Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang 

Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan  

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (26 Maret 2018) 

 

Gambar 3.1 merupakan wawancara peneliti dengan informan 

pertama yaitu dengan Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang 

Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan. Beliau selaku 

Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. 

Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala 
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Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku 

Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Latar belakang dari diadakannya inovasi jemput bola di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Semarang adalah, Kabupaten Semarang sendiri terdiri dari 19 

kecamatan yang lebih dari setengah kecamatan terletak jauh dari 

Ibukota Kabupaten Semarang yakni di Ungaran. Lokasi 

masyarakat yang jauh dari lokasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu inilah yang menjadi latar belakang 

diadakannya inovasi jemput bola ini. Ya kalau kecamatan 

ungaran kan deket mbak, la kalau yang kecamatan susukan atau 

kecamatan kaliwungu yang jauh.” (wawancara hari Senin, 26 

Maret 2018) 

 

Gambar 3.2 

Wawancara dengan Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola 

Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (26 Maret 2018) 
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Gambar 3.2 merupakan wawancara peneliti dengan informan kedua 

yaitu Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, 

Data, Promosi, Dan Pengembangan. Beliau merupakan pegawai yang 

melakukan kegiatan inovasi jemput bola. Berikutnya pernyataan yang 

datang dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola Data 

Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Latar belakang inovasi jemput bola dalam bidang perijinan ini 

adalah untuk memudahkan masyarakat dalam hal ini pemohon 

dalam mengurus perijinan terutama perijinan dasar seperti 

permohonan IMB, SIUP, dan ijin lain-lainnya. Kabupaten 

Semarang memiliki banyak kecamatan dimana jaraknya yang 

jauh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Semarang, sehingga dengan adanya inovasi ini 

diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat yang 

mengeluhkan jaraknya yang jauh.” (wawancara hari Senin, 26 

Maret 2018) 

 

Latar belakang inovasi jemput bola adalah jarak antara kecamatan 

yang ada di Kabupaten Semarang dengan lokasi DPMPTSP yang cukup 

jauh sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan sesuai 

dengan prosedur yang ada. Tujuan dari inovasi jemput bola yang 

diutarakan oleh Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, 

Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput 

Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang: 

“Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mendekatkan pelayanan 

perijinan kepada masyarakat, secara garis besar adalah untuk 

memudahkan masyarakat dalam mengurus perijinan dasar. 

Sehingga membuat pelayanan yang diberikan kami (DPMPTSP) 

menjadi kurang optimal. Ditambah dengan kurangnya kesadaran 
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masyarakat untuk mengurus perijinan dasar, mungkin jarak atau 

keterjangkauan menjadi masalah utama perijinan dasar sehingga 

tercetuslah inovasi jemput bola di kecamatan yang ada di 

Kabupaten Semarang.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan pendukung dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku 

Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Inovasi jemput bola juga diharapkan mampu mempersingkat 

waktu pengurusan perijinan oleh masyarakat. Ya kalau jaraknya 

yang jauh ditambah tidak sekali datang ke sini (DPMPTSP) 

langsung jadi kan masyarakat jadi enggan untuk mengurus 

perijinan.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber atau informan 

menunjukkan bahwa keterjangkauan atau jarak menjadi masalah utama 

sehingga berimbas pada permasalahan yang lain dalam mengurus 

perijinan dasar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil wawancara 

diatas menyatakan bahwa diperlukan sebuah inovasi untuk mengatasi 

keterjangkauan atau jarak masyarakat dalam mengurus perizinan dasar 

dengan kata lain bagaimana caranya mendekatkan pelayanan perizinan 

kepada masyarakat sehingga semua elemen masyarakat dapat mengurus 

perizinan tanpa kendala. 
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3.2.2 Tahap Bujukan (Persuation) 

Pada tahap bujukan (Persuation) diadakan seleksi informasi yang 

diterima seseorang, adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana 

pelaksanaan inovasi sampai konsekuensi inovasi. Pada tahapan ini 

permasalahan sudah menemukan jalan keluar atau solusi. Dalam hal ini 

permasalahan yang semula keterjangkauan atau jarak menjadi sebuah 

masalah yang besar sehingga berimbas pada pelayanan yang diberikan 

oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang belum maksimal. Dengan 

permasalahan tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang menciptakan ide 

inovasi seperti yang dikemukakan oleh Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala 

Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku 

Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

 

“Dengan permasalahan jarak yang menurut saya sangat berimbas 

pada pelayanan serta kesadaran masyarakat untuk mengurus 

perizinan dasar pribadi seperti IMB atau perizinan dasar usaha 

seperti SIUP, kita mencari solusi yang tepat yang semua elemen 

masyarakat bisa merasakan pelayanan yang prima serta kita 

(pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang) bisa melaksanakan 

inovasi tersebut. Pada pertengahan inovasi jemput bola ini 

dilaksanakan, kita (pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang) 

juga meluncurkan inovasi e-perizinan. Tetapi dijalan e-perizinan 

tersebut tidak dapat diakses lagi karena keterbatasan pegawai 

yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Hanya ada 1 staff 

yang dianggap mampu, namun tidak ada waktu karena beliau 
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juga melayani masyarakat di front office. Sehingga saya rasa 

inovasi jemput bola inilah yang mampu menjawab permasalahan 

serta mampu dijalankan walaupun belum maksimal. Sehingga 

dibuatlah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang 

NOMOR : 510.4/ /2015 tentang pembentukan tim pelaksana 

kegiatan pelayanan perizinan jemput bola keliling   tahun 2015. 

Pada waktu itu namanya masih Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.” (wawancara hari 

Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan yang sama datang dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom 

selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Untuk menjawab permasalahan itu maka diadakan jemput bola 

tersebut. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Semarang NOMOR : 510.4/  /2015 tentang 

pembentukan tim pelaksana kegiatan pelayanan perizinan jemput 

bola keliling tahun 2015 menjadikan jemput bola ini menjadi 

kegiatan yang harus dilaksankan untuk mendekatkan perizinan ke 

masyarakat.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh staff Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang bahwa pada tahapan bujukan (persuation) ini 

menghasilkan solusi dari masalah yang ada serta sudah dikeluarkannya 

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang NOMOR : 510.4/ 

 /2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan pelayanan 

perizinan jemput bola keliling tahun 2015 yang menjadikan inovasi 

jemput bola ini sudah mendapatkan persetujuan dari keseluruhan staff 
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yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang. 

 

3.2.3 Tahap Keputusan (Decision) 

Tahap ketiga yang diungkapkan Rogers pada tahapan inovasi ini 

adalah Tahap Keputusan (Decision). Pada tahapan ini, lembaga atau 

organisasi sudah mengeluarkan keputusan inovasi serta sudah 

berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk pelaksanaan inovasi 

tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala 

Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku 

Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dari pak kepala kami 

(Staff DPMPTSP Kabupaten Semarang) langsung berkoordinasi 

dengan kecamatan-kecamatan, nah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Semarang itu ada 19 kecamatan. Tetapi kita (Staff 

DPMPTSP) tidak mengundang semua 19 kecamatan secara 

bersamaan. Kita (Staff DPMPTSP Kabupaten Semarang) 

langsung datang ke kecamatan yang bersangkutan yang 

sebelumnya kita (Staff DPMPTSP Kabupaten Semarang) sudah 

memberikan surat kepada kecamatan yang bersangkutan sebagai 

pemberitahuan. Kami (Staff DPMPTSP Kabupaten Semarang) 

langsung mengadakan sosialisasi di kecamatan tersebut terkait 

pelaksanaan inovasi jemput bola dari Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. 

Sosialisasi berisi tentang mekanisme pelaksanaan inovasi jemput 

bola, tempat, dan koordinasi kepada kecamatan terkait untuk 

menyampaikan ke masyarakat bahwa akan diadakan inovasi 

jemput bola di kecamatan tersebut.” (wawancara hari Senin, 26 

Maret 2018) 
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Gambar 3.3 

Wawancara dengan Bapak Eko Hari. P. selaku pegawai dari 

Kecamatan Bandungan 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (30 Maret 2018) 

 

Gambar 3.3 merupakan wawancara dengan Bapak Eko Hari P. dari 

kecamatan Bandungan. Beliau menjabat sebagai staff bagian umum dan 

kepegawaian yang bertanggung jawab pelaksanaan inovasi jemput bola 

di Kecamatan Bandungan. Pernyataan dari Ibu Fajar Artiwi, SH tersebut 

didukung oleh pernyataan dari Bapak Eko Hari. P. selaku Staff bagian 

umum dan kepegawaian dari Kecamatan Bandungan : 

“Inovasi adalah perbaikan untuk menciptakan kemudahan bagi 

masyarakat, salah satu inovasi yang dilakukan di Kabupaten 

Semarang ya itu inovasi jemput bola dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu. Inovasi itu dimulai 

dari koordinasi ke kita (Staff atau pegawai Kecamatan). Pertama, 

pihak Dinas memberikan surat pemberitahuan kepada kecamatan 
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Bandungan kalau bakal diadakan jemput bola di kecamatan 

Bandungan. Kedua, dari Dinas datang ke kantor kecamatan 

Bandungan untuk melakukan sosialisasi dari tujuan sampai 

mekanisme dari awal perizinan sampai akhir. Dan juga 

menentukan lokasi diadakannya inovasi ini. Ketiga, kami 

memberikan tempat serta memberitahukan ke masyarakat bahwa 

akan diadakan jemput bola terkait pelayanan perizinan dasar 

yang bisa dilakukan di kecamatan.” (wawancara hari Jumat, 30 

Maret 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Semarang dan Pegawai Kecamatan dapat disimpulkan pada tahap 

bujukan (persuation) ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak yang 

berkaitan dengan inovasi jemput bola perizinan dasar ini. Koordinasi 

dilakukan DPMPTSP dengan kecamatan-kecamatan yang terkait dalam 

pelaksanaan inovasi jemput bola, disini ada 19 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Semarang yaitu kecamatan Getasan, Kecamatan Tengaran, 

Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, 

Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, 

Kecamatan Jambu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ambarawa, 

Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bringin, 

Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, 

Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur. 
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Gambar 3.4 

Kegiatan Sosialisasi DPMPTSP di Kecamatan Ambarawa dan 

Kecamatan Tengaran 

 

 

Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kabupaten Semarang (Februari 

2017 dan September 2017) 

 

Gambar 3.4 menunjukkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang. Kegiatan sosialisasi ini 

dilakukan di kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Gambar yang 
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diatas menunjukkan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Semarang yang 

dilakukan di Kecamatan Ambarawa. Kegiatan sosialisasi kecamatan 

Ambarawa dilakukan pada bulan Februari 2017. Gambar kedua 

menunjukkan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Semarang yang dilakukan 

di Kecamatan Tengaran. Kegiatan sosialisasi kecamatan Tengaran 

dilakukan pada bulan September 2017. Kegiatan sosialisasi di kecamatan 

kecamatan berisi tentang sosialisasi peraturan tentang perizinan serta 

mekanisme dari inovasi jemput bola yang akan dilaksanakan di 

kecamatan yang bersangkutan. Dengan diadakannya sosialisasi ini 

diharapkan mampu mengedukasi pegawai kecamatan yang nantinya 

mampu mengedukasi masyarakat di kecamatan tersebut. Diharapkan 

kedepannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan 

perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sosialisasi ini juga 

merangkul pegawai kecamatan untuk mengajak masyarakat pada 

kegiatan inovasi jemput bola yang akan diadakan di kecamatan tersebut. 

Diharapkan kedepannya banyak masyarakat yang datang dan antusias 

dalam mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

3.2.4 Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap keempat yang diungkapkan Rogers pada tahapan inovasi ini 

adalah Tahap Implementasi (Implementation). Pada tahapan ini, kegiatan 

inovasi jemput bola sudah dijalankan atau dikerjakan. Setelah 
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dilakukannya koordinasi dengan pihak yang terkait maka pelaksanaan 

inovasi jemput bola segera dilakukan untuk pertama kalinya.  

 

Gambar 3.5 

Wawancara dengan Bapak Eka Bagus selaku pegawai di 

Kecamatan Bergas 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (03 Mei 2018) 

Gambar 3.5 merupakan wawancara dengan Bapak Eka Bagus selaku 

pegawai di Kecamatan Bergas. Beliau menjabat sebagai pegawai Bagian 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab 

pada pelaksanaan inovasi jemput bola di Kecamatan Bergas. Hasil 

wawancara dengan Bapak Eka Bagus selaku pegawai Bagian 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan 

Bergas : 
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“Pelaksanaan inovasi jemput bola ini dilakukan setelah 

sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat area kecamatan 

yang dilakukan jemput bola ini. Jadi dari kecamatan hanya 

menjadi perantara dan pemberi tempat kegiatan ini.” (wawancara 

pada Hari Kamis, 03 Mei 2018) 

 

Kegiatan inovasi secara garis besar melibatkan kecamatan hanya 

sebatas perantara antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dan masyarakat 

di kecamatan tersebut. Mekanisme inovasi jemput bola dijabarkan oleh 

Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, 

Promosi, Dan Pengembangan dalam wawancaranya : 

“Setelah diadakan sosialisasi kepada pegawai kecamatan, kami 

(DPMPTSP Kabupaten Semarang) meminta bantuan untuk 

menyediakan tempat di kelurahan atau di area kecamatan sebagai 

tempat diadakannya jemput bola dan memberitahukan ke 

masyarakat. Setelah kedua hal tersebut terpenuhi kami 

(DPMPTSP Kabupaten Semarang) yang diwakili saya sendiri 

dan Bu Tiwi ke kecamatan dengan membawa peralatan jemput 

bola seperti blangko, laptop, serta print. Setelah disana kami 

mempersiapkan alat alat dan menunggu pemohon mengurus 

perizinan dasar. Setiap pemohon yang datang untuk mengurus 

perizinan dasar akan kami layani ditempat apabila persyaratan 

lengkap, dan untuk yang mengurus perizinan perizinan non-dasar 

akan langsung diarahkan langsung ke Dinas untuk melakukan 

perizinan namun akan kami cek kelengkapan, sehingga 

masyarakat yang akan ke Dinas tidak perlu bolak-balik kalau ada 

yang tidak lengkap. Kalau di kecamatan ungaran barat, ungaran 

timur peminat cukup sedikit karena lokasinya juga dekat dengan 

Dinas. Kalau kecamatan seperti kaliwungu, kecamatan susukan 

itu peminatnya cukup banyak karena lokasi mereka yang jauh 

dari Dinas jadi seperti memanfaatkan kesempatan yang ada.” 

(wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, pada tahapan 

ini sudah dilakukannya pelaksanaan kegiatan di kecamatan sebagai 

perantara antara masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Pelaksanaan atau 

implementasi ini dilakukan karena koordinasi yang baik antara Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP 

Kabupaten Semarang) dan Kecamatan yang terkait. 

 

Tabel 3.2 

Pelaksanaan inovasi Jemput Bola DPMPTSP Kabupaten 

Semarang 

 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas kita dapat mengetahui alur pelaksanaan 

inovasi jemput bola yang diawali dengan sosialisasi dari pihak 

DPMPTSP ke Kecamatan yang terkait yang berisi tentang dasar hukum 

Sosialisasi 
Dengan Pihak 
Kecamatan

• Dilakukan oleh 
pihak DPMPTSP

Penyampaian 
informasi 
kepada 
masyarakat

• Dilakukan oleh 
pihak Kecamatan 
yang bersangkutan

pelaksanaan 
inovasi jemput 
bola

• Dilakukan oleh 
DPMPTSP di 
kecamatan yang 
terkait
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jemput bola, mekanisme serta tujuan dan sasaran dari inovasi jemput 

bola ini. Selanjutnya kegiatan dilakukan oleh pihak kecamatan untuk 

menyampaikan informasi ke pihak masyarakat bahwa akan diadakannya 

jemput bola di kecamatan tersebut. Masyarakat dapat berperan aktif 

untuk melakukan perizinan yang dilakukan DPMPTSP kabupaten 

Semarang. Kegiatan terakhir yaitu pelaksanaan jemput bola di 

kecamatan tersebut yang dilakukan langsung oleh pihak DPMPTSP 

Kabupaten Semarang. 

 

Gambar 3.6 

Pelaksanaan kegiatan jemput bola di Kecamatan Tengaran 

 

Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kabupaten Semarang 

(September 2017) 
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Gambar 3.6 merupakan kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh 

DPMPTSP Kabupaten Semarang di Kecamatan Tengaran. Kegiatan ini 

berlangsung selama pukul 09.00 – 12.00 WIB (kurang lebih 3 jam). 

Kegiatan jemput bola ini dilakukan dengan jarak kurang lebih 2 minggu 

dari sosialisasi oleh DPMPTSP ke pihak pegawai kecamatan. Dalam 

gambar 3.6 peneliti menyimpulkan bahwa antusiasme masyarakat terkait 

jemput bola ini sangat tinggi, karena pada gambar terlihat masyarakat 

sedang mengurus perizinan yang diadakan DPMPTSP Kabupaten 

Semarang di Kecamatan Tengaran tersebut. 

 

3.2.5 Tahap Konfirmasi (Confirmation) 

Tahap Konfirmasi (Confirmation) adalah tahapan terakhir dari 

sebuah inovasi yang diungkapkan oleh Rogers. Tahapan ini adalah 

keputusan akhir bahwa sebuah inovasi akan dilaksanakan kembali atau 

berhenti dengan melihat respon dari masyarakat, kesulitan sebuah 

inovasi bagi penggunanya serta ketepatan sasaran sebuah inovasi ini. 

Hasil wawancara dengan Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola 

Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Inovasi jemput bola ini tidaklah sulit dilakukan, malah 

memudahkan semua pihak. Masyarakat terbantu dalam mengurus 

perizinan, kecamatan juga berperan aktif dalam menggerakkan 

masyarakat, Dinas pun juga lebih mudah dalam memberikan 

pelayanan yang prima dan mudah dalam mendata jumlah 

pemohon disetiap kecamatannya. Menurut saya, inovasi ini tepat 

sasaran bagi masyarakat terutama masyarakat kecil yang hendak 

mengurus perizinan dasar seperti IMB, SIUP, dll. Respon dari 

pemohon dalam hal ini masyarakat sangat antusias terlihat dari 
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jumlah pemohon yang lumayan banyak disetiap kecamatannya 

walaupun setiap tahunnya DPMPTSP Kabupaten Semarang 

melakukan jemput bola selama 38 kali. 38 kali yang terbagi 19 

kecamatan, jadi setiap kecamatan diadakan jemput bola 2 kali 

selama setahun.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

 

Gambar 3.7 

Wawancara dengan Ibu Sri Widayah (Masyarakat) 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (05 Mei 2018) 

 

Gambar 3.7 merupakan wawancara dengan Ibu Sri Widayah, 

masyarakat pengguna inovasi jemput bola yang dilakukan di Kecamatan 

Sumowono. Pernyataan dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom tersebut 

didukung oleh pernyataan dari masyarakat yang melakukan perizinan 

dasar di Kecamatan. Berikut pernyataan dari Ibu Sri Widayah : 

“Saya mengajukan perizinan IMB di kecamatan Sumowono. 

Saya merasa terbantu dengan adanya jemput bola ini, tidak perlu 

repot repot ke Dinas sana. Pada saat itu saya mengajukan 

perizinan IMB itu kurang beberapa dokumen diantaranya bukti 
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pembayaran PBB. Berhubung dekat rumah saya langsung ambil 

tanpa harus bolak balik dari Dinas ke rumah, jadi saya merasa 

terbantu lebih menghemat waktu juga. Saya harap kedepannya 

kegiatan jemput bola rutin diadakan sehingga orang yang 

mengajukan izin itu terbantu seperti saya.” (wawancara hari 

Senin, 05 Mei 2018) 

 

Gambar 3.8 

Wawancara dengan Ibu Tatik Suparti (Masyarakat) 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (06 Mei 2018) 

 

Gambar 3.8 merupakan wawancara dengan Ibu Tatik Suparti, 

masyarakat pengguna inovasi jemput bola yang dilakukan di Kecamatan 

Bandungan. Pernyataan dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom dan Ibu Sri 

Widayah tersebut didukung oleh pernyataan dari masyarakat yang 

melakukan perizinan dasar di Kecamatan Bandungan. Berikut 

pernyataan dari Ibu Tatik Suparti : 

“Saya mengajukan SIUP pada saat ada jemput bola dari Dinas di 

Kecamatan Bandungan. Saya merasa terbantu dengan adanya 
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jemput bola. Dikarenakan saya tidak ada waktu kalau saya harus 

mengurus ke Dinas yang lokasinya cukup jauh. Mendengar akan 

diadakan jemput bola otomatis saya langsung mengurus untuk 

memudahkan usaha saya. Ya, kedepannya semoga rutin diadakan 

karena pemilik usaha kecil seperti saya pasti akan terbantu 

dengan adanya jemput bola ini.” (wawancara hari selasa, 06 Mei 

2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jemput bola merupakan 

sebuah inovasi yang tepat sasaran dibuktikan dengan pernyataan 

masyarakat yang merasa terbantu dan tingkat kesukaran jemput bola 

yang dinilai sedikit. Inovasi jemput bola ini akan terus dilaksanakan 

untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan ke pengguna dalam hal 

ini masyarakat. 

 

3.3 Inovasi Jemput Bola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang 

 

Jemput Bola menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Semarang dalam menghadapi permasalahan. Sebelum dijalankan program 

jemput bola ini, banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan perizinan. 

Hal ini berakibat pada banyaknya bangunan dan usaha yang illegal atau tidak 

mendapatkan izin yang sah dari pemerintah. Masyarakat yang akan mengurus 

perizinan di Kabupaten Semarang sebelum diadakannya jemput bola ini harus 

mengurus perizinan ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Semarang yang letaknya 
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berada di pusat pemerintahan Kabupaten Semarang yaitu Ungaran. Jarak 

tempuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang dengan Pusat Kota 

beragam, namun banyak Kecamatan yang lokasinya jauh dari Pusat Kota. 

Jarak Tempuh yang paling jauh yaitu Kecamatan Kaliwungu yang jarak 

tempuhnya sekitar 49 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang 

sehingga untuk mengurus perizinan dasar masyarakat kecamatan Kaliwungu 

harus menempuh jarak kurang lebih 49 KM. Kecamatan Susukan berada 46 

KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, kemudian disusul dengan 

Kecamatan Tengaran dengan jarak tempuh 38 KM. Jarak tempuh dari 

Kecamatan ke DPMPTSP yang jauh berakibat pada kemauan masyarakat 

untuk melakukan perizinan dasar ke DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Ditambah dengan tidak dapat dipantaunya sejauh mana perizinan yang 

dilakukan itu berjalan sehingga berakibat pada keterlambatan waktu 

penyelesaian perizinan tersebut. 

Inovasi jemput bola yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten 

Semarang bertujuan untuk mendekatkan dan memberikan pelayanan prima  

kepada masyarakat di bidang perizinan. Inovasi jemput bola diharapkan 

mampu menjawab permasalahan masyarakat di Kabupaten Semarang dalam 

mengurus perizinan. Inovasi jemput bola ini mempunyai sarana dan prasarana 

yang mampu menjawab permasalahan tersebut, yaitu dengan adanya mobil 

inovasi yang mampu menjawab permasalahan jarak tempuh. Mobil inovasi 

jemput bola ini mampu meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan 
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perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jemput bola dilakukan dengan 

mekanisme : 

1. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi 

kepada pegawai kecamatan di Kabupaten Semarang. 

2. Pegawai Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan 

diadakan pelayanan perizinan jemput bola di lokasi yang telah 

disepakati di area Kecamatan terkait. 

3. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang melakukan pelayanan 

perizinan jemput bola dengan menggunakan mobil jemput bola. 

4. Masyarakat datang untuk mengurus perizinan sesuai kebutuhan 

dengan dokumen yang lengkap. 

5. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang memproses perizinan 

tersebut dengan cara : 

a. Dokumen yang telah lengkap akan di scan oleh pegawai 

DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

b. Rekap sesuai dengan perizinan yang diajukan. 

c. Hasil scan tersebut akan dikirim ke Kantor DPMPTSP 

Kabuapaten Semarang. 

d. Perizinan akan diproses oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

6. Masyarakat menunggu 3 hari untuk perizinan yang diajukan dan dapat 

diambil di Kecamatan yang terkait tanpa harus ke Kantor DPMPTSP 

Kabupaten Semarang. 
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3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi 

3.4.1 Faktor Pendorong Inovasi 

3.4.1.1 Dorongan Politik 

Dorongan politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. 

Dengan adanya kesamaan visi dan misi antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Pemerintah daerah 

selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada DPMPTSP Kabupaten 

Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi yang 

dilakukan. Dengan adanya terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang mampu menjawab persoalan yang ada serta mampu 

mewujudkan visi dan misi yang diusung oleh kedua belah pihak yaitu 

pihak pemerintah daerah dan DPMPTSP Kabupaten Semarang. Pemda 

memberikan bantuan dan DPMPTSP melakukan inovasi tersebut. Hal 

tersebut disampaikan oleh Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang 

Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku Penanggung 

Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Ada mbak, misalnya kita ingin meningkatkan kualitas 

pelayanan, menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki 
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perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta 

memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah. Pemda 

Kabupaten Semarang juga memberikan bantuan 1 unit mobil itu 

yang didepan dan anggaran untuk kegiatan jemput bola.” 

(wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan dari Ibu Fajar didukung pernyataan dari Ibu Wiwid 

Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan : 

“Jelas ada mbak, kita sama sama ingin membantu untuk 

melakukan peningkatan pelayanan di Kabupaten Semarang 

dalam hal ini pelayanan perizinan. Kalau bantuan dari pemda ada 

sih mbak, mobil jemput bola itu dan anggaran yang pasti.”  

(wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

pemerintah daerah Kabupaten Semarang memberikan dukungan dan 

bantuan untuk inovasi yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten 

Semarang dengan memberikan bantuan berupa penambahan anggaran dan 

1 buah unit mobil untuk pelaksanaan jemput bola. Dengan bantuan 

tersebut DPMPTSP mampu menjalankan inovasi jemput bola dengan baik 

dan dapat memaksimalkan inovasi tersebut. Pihak DPMPTSP dan Pemda 

juga memiliki kesamaan visi dan misi diantaranya yaitu memberikan 

pelayanan yang mengedepankan prinsip good governance didukung 

kelembagaan yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar. 

Dengan adanya inovasi jemput bola ini diharapkan mampu mewujudkan 

visi dan misi tersebut untuk memberikan pelayanan yang mengedepankan 
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prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif serta 

mmeningkatkan kualitas pelayanan dasar. 

 

Gambar 3.9 

Mobil Jemput Bola DPMPTSP Kabupaten Semarang 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (26 Maret 2018) 
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Gambar 3.9 tersebut menunjukkan dukungan dari pemerintah daerah 

kabupaten Semarang berupa 1 unit mobil untuk pelaksanaan inovasi 

jemput bola. Mobil ini digunakan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten 

Semarang untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, 

pelaksanaan jemput bola di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Semarang, dan untuk menyerahkan dokumen yang sudah diselesaikan ke 

kecamatan. Mobil tersebut memang diperuntukkan sebagai sarana inovasi 

jemput bola terlihat dari cat yang ada di mobil tersebut. Pada badan mobil 

terpampang jemput bola perizinan DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang ini, 

inovasi jemput bola dapat bekerja lebih maksimal. Mobil ini mampu 

menjangkau 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Mobil ini 

berupakan bukti nyata dukungan dari Pemda Kabupaten Semarang. 

3.4.1.2 Tekanan Ekonomi dan Peningkatan Efisiensi 

Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menjadi salah satu faktor 

pendorong proses inovasi. Maksud dari tekanan ekonomi dan peningkatan 

efisiensi adalah pengurangan biaya dan mempercepat proses pelayanan 

yang diberikan. Tekanan ekonomi biasanya muncul dari internal/dorongan 

internal untuk pengurangan anggaran yang tidak dibutuhkan seperti 

pelayanan yang paperless. Dan peningkatan efisiensi datang dari 

masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat dan tidak bertele-

tele. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala 



119 
 

 

Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku 

Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Dengan jemput bola ini dapat meningkatkan efisiensi 

pembuatan perizinan dasar karena kurang lebih 3 hari perizinan 

sudah jadi mbak. Jadi kan masyarakat mengisi blangko sesuai 

perizinan yang dibuat terus kami memeriksa kelengkapan 

dokumen. Apabila sudah lengkap langsung kami proses yang 

nantinya kami bawa ke DPMPTSP untuk dinaikkan ke bagian 

perizinan dasar untuk didata dan disetujui setelah itu kami 

memberitahu pihak kecamatan bahwa perizinan dasar di 

kecamatan tersebut sudah selesai, dan kami antar ke kecamatan 

untuk nantinya dapat diambil oleh masyarakat sendiri. Untuk 

tekanan ekonomi sampai saat ini mungkin kami sudah sedikit 

menggunakan kertas dalam proses pelayanan, semua pendataan 

sudah langsung ke komputer mbak. Kalau dulu kita dari 

pendaftaran sampai pendataan itu semua kertas itupun juga 

rangkap 3, jadi setelah lengkap itu kita fotocopy lagi 2 kali. 

Kalau sekarang sudah discan trus dimasukkan ke computer. 

Selain itu masyarakat juga tidak membutuhkan biaya yang besar 

dalam mengurus perizinan tersebut, dengan kata lain masyarakat 

itu jadi hemat mbak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan pendukung dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku 

Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Kegiatan ini itu sangat efisien mbak, sangat cepat. Masyarakat 

tinggal datang ke kecamatan 3 hari kemudian perizinan sudah 

jadi. Dulu perizinan harus rangkap 3, ya kami yang fotocopy 

sekarang cuma 1 rangkap aja sudah bisa diproses. Perizinan 

sekarang mudah dan murah pokoknya mbak.”  (wawancara hari 

Senin, 26 Maret 2018) 

 

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas peneliti mendapatkan 

informasi bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor 

dilaksanakannya inovasi jemput bola di Kabupaten Semarang. Inovasi ini 
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juga digunakan untuk mengurangi anggaran pada proses perizinan dasar. 

Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mencetak dokumen yang 

banyak (blangko yang rangkap 3) dapat digunakan untuk keperluan yang 

lain yang lebih penting. 

Peningkatan efisiensi juga menjadi faktor pendorong, hal ini 

diungkapkan oleh Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, 

Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput 

Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Ya jadi lebih efisien mbak. Kalau dulu masyarakat harus ke sini 

trus kalau ada dokumen yang enggak lengkap mereka harus 

pulang ambil dulu terus kesini lagi. Dan dulu tidak bisa dipantau 

sampai mana perizinan sudah diproses. Sekarang semua mudah, 

perizinan dilakukan di kecamatan masing-masing jadi tidak jauh 

kalau mau mengurus. Kalau mau memantau perizinan sudah 

sampai mana tinggal telepon, kita sudah transparan sampai mana 

perizinan dilakukan.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Wiwid 

Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan : 

“Kalau sekarang perizinan lebih efisien mbak kurang lebih 3 hari 

langsung jadi kok. Jadi di kecamatan itu, masyarakat yang daftar 

dan sudah menyerahkan berkas langsung didata ditempat, 

dokumen discan ditempat. Sampai Dinas dokumen langsung 

diserahkan ke Sub-Bidang Perizinan Dasar.” (wawancara hari 

Senin, 26 Maret 2018) 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara dengan pegawai 

DPMPTSP Kabupaten Semarang adalah tekanan ekonomi dan 

peningkatan efisiensi menjadi salah satu faktor pendorong inovasi jemput 
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bola di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Dengan inovasi jemput bola ini 

dapat mengurangi anggaran yang tidak diperlukan serta meningkatkan 

efisiensi pembuatan perizinan dasar di DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

 

3.4.1.3 Tekanan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Inovasi dapat terwujud apabila ada tekanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dari berbagai pihak. Dengan adanya kritikan dan 

penilaian dari masyarakat kepada DPMPTSP Kabupaten Semarang terkait 

dengan pelayanan maka akan memacu semangat untuk selalu 

meningkatkan pelayanan perizinan terutama perizinan dasar. Hal tersebut 

disampaikan oleh Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, 

Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput 

Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Kami selalu memberikan ruang untuk masyarakat mbak, apabila 

ada yang mau mengkritik atau memberikan saran kami selalu 

terbuka dan menjadikan hal tersebut sebagai pemacu kami untuk 

bekerja lebih baik lagi. Disini juga sampai ada ruang pengaduan 

masyarakat sendiri, hal tersebut bukti bahwa kami sangat 

memperhatikan pengaduan dan kritik dari masyarakat. Setiap hari 

pasti ada yang memberikan penilaian lewat pengaduan-

pengaduan kesini, dan pasti kami tindaklanjuti. Karena kalau 

tidak ditindaklanjuti akan langsung ke pusat dan kami akan 

langsung dapat teguran dari pusat mbak. Tetapi tidak sedikit juga 

yang memberikan apresiasi kepada kami atas kinerja pelayanan 

yang diberikan. Kebanyakan kritik itu jarak dan informasi 

kelengkapan dokumen untuk perizinan mbak.” (wawancara hari 

Senin, 26 Maret 2018) 
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Penyataan yang sama muncul dari Ibu Fajar didukung pernyataan dari 

Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, 

Promosi, Dan Pengembangan : 

“Kritik dan saran dari masyarakat sangat berharga mbak, kami 

selalu terbuka dan menjadikan kritik dan saran sebagai tolak ukur 

kami. Semakin banyak kritik berarti masih banyak yang perlu 

diperbaiki. Setiap hari masyarakat semakin aktif untuk 

mengkritik melalui media elektronik ataupun langsung kesini 

mbak. Kebanyakan masyarakat mengeluhkan jarak yang cukup 

jauh dan kesini itu enggak satu atau dua kali saja, untuk 

mengurus perizinan terkadang sampai 5 kali bolak balik untuk 

mengecek sampai mana perizinannya, dokumennya belum 

lengkap dan lain-lain.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Hasil wawancara dengan pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kritik dari masyarakat adalah terkait 

jarak dan waktu yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten 

Semarang dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat pada 

umumnya. 

Gambar 3.10 

Ruang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Semarang 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (26 Maret 2018) 

 

Gambar 3.10 menunjukkan tempat khusus yang diperuntukkan bagi 

masyarakat atau instansi yang melakukan pengaduan di DPMPTSP 

Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten 

Semarang terbuka dengan kritik dan saran yang disampaikan masyarakat 

demi kemajuan pelayanan yang diberikan, serta menjadi evaluasi 

pelayanan yang telah diberikan selama ini oleh DPMPTSP Kabupaten 

Semarang. Dengan adanya kritik dari masyarakat ini DPMPTSP mencari 

solusi terbaik untuk kebaikan semua pihak.  

 

3.4.2 Faktor Penghambat Inovasi 

3.4.2.1 Keengganan Menutup Program yang Gagal 

Keengganan menutup program yang gagal merupakan salah satu 

faktor penghambat inovasi, karena jika program yang dirasa tidak 
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mencapai hasil yang diharapkan dibiarkan begitu saja hal ini dapat 

berdampak pada pelaksanaan inovasi dan pemborosan anggaran karena 

terus membiayai program yang dianggap tidak berdampak atau gagal dan 

belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaan inovasi jemput 

bola, DPMPTSP Kabupaten Semarang sendiri merasa masih ada program 

yang gagal, namun ada beberapa rencana program yang belum bisa 

dilaksanakan atau diimplementasikan. Hal tersebut diutarakan oleh Ibu 

Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang : 

“Kalau program yang belum dilaksanakan ya itu mbak, kaya 

pelayanan samsat itu lo mbak. Yang 1 hari langsung jadi, 

mobilnya sudah didesain untuk pelayanan. Kalau yang gagal itu 

pelayanan online.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan yang sama dari pernyataan Ibu Wiwid Widowati, S Kom 

selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Program yang gagal itu pelayanan yang berbasis internet, 

dikarenakan tidak ada SDM yang kompeten mbak, dan SDM di 

DPMPTSP itu kurang. Yang menangani perizinan ini hanya 2 

orang jelas sangat kurang. Program yang belum terlaksana yaitu 

program pelayanan perizinan yang 1 hari jadi dan mobil yang 

memadai untuk pelayanan.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 

2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DPMPTSP Kabupaten 

Semarang masih ada program gagal yang masih dijalankan seperti 

pelayanan online yang dirasa gagal karena kurangnya SDM yang 
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kompeten. Sedangkan, program yang belum terlaksana yaitu pelayanan 

perizinan yang membutuhkan waktu 1 hari seperti pelayanan perpanjangan 

SIM. 

 

3.4.2.2 Ketergantungan Berlebihan Terhadap High Performer 

Proses inovasi dapat terhambat apabila didalam suatu organisasi yang 

melakukan sebuah inovasi memiliki ketergantungan yang berlebihan 

kepada suatu individu atau pihak lain. Dalam melaksanakan inovasi 

jemput bola, yang dinaungi oleh  Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, 

Dan Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput Bola bekerja sama 

dengan Subbidang Pelayanan Perizinan Dasar. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, 

Promosi, Dan Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput Bola di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang : 

“Jemput bola ini koordinasi antara Subbid Pendaftaran, Data, 

Promosi, Dan Pengembangan dengan Subbid Pelayanan 

Perizinan Dasar. Jadi Subbid Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan jemput 

bola sedangkan Subbid Pelayanan Perizinan Dasar yang 

membuat Akta/Suratnya. Jelas nggak bisa kalau hanya 1 Subbid 

saja yang kerja, 1 Subbid aja cuma 2 orang mbak.” (wawancara 

hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Wiwid 

Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan : 



126 
 

 

“Jelas ada kerjasama atau koordinasi, seperti dari pihak 

kecamatan dari pihak DPMPTSP mbak. Kaya antara Subbid 

Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan dengan Subbid 

Pelayanan Perizinan Dasar.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 

2018) 

 

Dari pernyataan informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

inovasi jemput bola ini tidak ada ketergantungan berlebihan terhadap satu 

pihak atau individu lain. Adanya kerjasama yang kuat antar Sub-Bidang di 

internal DPMPTSP dan juga kerjasama dari kecamatan yang ada di 

Kabupaten Semarang. 

 

3.4.2.3 Teknologi Ada, Terhambat Budaya dan Penataan Organisasi 

Teknologi dan budaya organisasi merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses inovasi. 

Dengan terhambatnya budaya organisasi dan kurangnya kelengkapan 

teknologi memungkinkan menjadi salah satu faktor gagalnya pelaksanaan 

proses inovasi. DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah dilengkapi dengan 

teknologi hanya saja SDM yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten 

Semarang masih terbatas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Fajar Artiwi, 

SH Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan 

selaku Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Pelayanan jemput bola sebenarnya sudah terkoneksi internet 

sehingga pelayanan lebih cepat, tetapi masalahnya server sering 

error, tidak dapat diakses dan yang paling utama itu mbak 

sumber daya manusianya yang mampu menjalankan itu sangat 

sangat sedikit disini.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 
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Pernyataan serupa muncul dari Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku 

Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Penggunaan teknologi untuk pelayanan sebenernya uda ada 

mbak, tapi yang mengoperasikan yang tidak ada. Sering 

terkendala SDM, selain kurang kompeten Dinas ini itu kurang 

SDM secara segi kuantitasnya. Pelayanan yang diberikan banyak 

sekitar 48 perizinan dikerjakan oleh 26 orang saja. Jelas tugas 

yang berat mbak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Berdasarkan informasi yang diberikan informan kepada peneliti, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa teknologi sudah diterapkan dalam 

pelayanan inovasi jemput bola namun masih terkendala oleh SDM yang 

kurang memadai dan kurang kompeten untuk menjalankan teknologi 

tersebut. 

 

3.4.2.4 Tidak Ada Penghargaan atau Insentif 

Penghargaan atau insentif merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilannya sebuah inovasi. Karena dengan 

diadakannya pemberian pemberian penghargaan atau insentif masyarakat 

dan pegawai dapat termotivasi untuk menjalankan inovasi yang sudah 

diterapkan yaitu inovasi jemput bola DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku 

Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan : 

“Kalau masalah anggaran sih saya rasa masih kurang, tapi untuk 

insentif atau penghargaan untuk pelaku jemput bola ini ada tapi 

memang tidak banyak mbak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 

2018) 
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Pernyataan tersebut diperjelas dan diperkuat oleh pernyataan dari Ibu 

Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang : 

“Kalau berbicara anggaran masih sangat sangat sensitif mbak, 

tapi ya kalau anggaran untuk jemput bola sih masih sangat 

minim. Sehingga jemput bola hanya dilakukan 38 kali dalam 

setahun, dengan rincian setiap kecamatan mendapatkan 2 kali 

kesempatan jemput bola. Untuk insentif atau penghargaan bagi 

pegawai yang menjalankan jemput bola itu ya ada lah mbak tapi 

ya itu enggak banyak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara tersebut adalah 

penghargaan atau insentif kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten 

Semarang untuk inovasi jemput bola ini sudah ada namun nominalnya 

tidaklah besar. 

 

3.4.2.5 Ketidakmampuan Menghadapi Resiko dan Perubahan 

Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan adalah salah satu 

dari beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses inovasi. Para 

pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang dituntut untuk mampu 

menghadapi resiko dan perubahan dalam menyelesaikan tugasnya dengan 

baik terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum di 

Kabupaten Semarang. Hal tersebut disampaikan dari Ibu Fajar Artiwi, SH 

Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku 
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Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Pegawai DPMPTSP harus mampu menghadapi resiko dan 

perubahan jaman, intinya harus mau belajar agar tidak 

ketinggalan. Namun, kenyataannya disini pegawai DPMPTSP 

Kabupaten Semarang masih banyak yang belum mampu 

mengimbangi kemajuan teknologi. Ya, harusnya pelayanan 

semua sudah berbasis teknologi. Namun, karena pegawai 

DPMPTSP Kabupaten Semarang masih banyak yang belum 

menguasai ya masih setengah setengah mbak pelaksanaannya.” 

(wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dari Ibu Wiwid 

Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan : 

“Penggunaan teknologi dalam pelayanan perizinan itu masih 

sekedar setengah-setengah menjalankannya, hal itu karena 

pegawai disini masih banyak yang belum menguasai teknologi 

secara penuh. Hanya beberapa saja yang mampu mengikuti arus 

perubahan ini mbak. Contohnya ya mbak, kalau pegawai 

menemui kesalahan input dalam server atau error mereka 

langsung panik langsung nyari orang yang dianggap mampu 

menyelesaikan itu. Kalau ada anak magang pasti disuruh input 

segala macam berkas kedalam komputer.” (wawancara hari 

Senin, 26 Maret 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam menghadapi resiko dan perubahan pegawai DPMPTSP dianggap 

belum mampu dan harus selalu siap untuk menghadapi resiko dan 

perubahan tersebut. 

 

3.4.2.6 Anggaran Jangka Pendek dan Perencanaan 
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Salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah inovasi adalah 

anggaran jangka pendek dan perencanaan. Dengan adanya perencanaan 

yang baik maka anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik dan dapat 

membiayai pelaksanaan inovasi secara efektif dan efisien. DPMPTSP 

Kabupaten Semarang selalu melakukan perencanaan terhadap anggaran 

jangka pendek sehingga inovasi jemput bola terkait pelayanan dasar dapat 

berjalan dengan baik. Berikut pernyataan dari Ibu Wiwid Widowati, S 

Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan : 

“Anggaran jangka pendek kami setiap 1 tahun sekali. Untuk 

mengelola anggaran yang diberikan kepada kami selalu 

melakukan perencanaan terkait pelaksanaan program jemput bola 

jadi nanti program yang sekiranya sangat mempengaruhi 

pelayanan akan kita prioritaskan. Kan anggarannya masih 

terbatas mbak, jadi harus pintar mengelola. Untuk saat ini 

anggaran masih digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan 

jemput bola belum untuk penambahan sarana prasarana.” 

(wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan yang lain datang dari Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala 

Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan selaku 

Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang : 

“Kalau untuk anggaran jangka pendek pasti kita lakukan satu 

tahun sekali dan evaluasi kegiatan mbak. Jadi lewat itu kita bisa 

lihat prioritasnya. Sampai saat ini anggaran kita gunakan 

seutuhnya untuk kegiatan jemput bola. Ya karena anggaran 

masih terbatas.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 



131 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DPMPTSP Kabupaten 

Semarang Sub-Bidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan inovasi jemput 

bola ini DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah melakukan anggaran 

jangka pendek dan perencanaan. Semua anggaran yang dimiliki 

DPMPTSP Kabupaten Semarang untuk inovasi jemput bola masih terbatas 

sehingga masih digunakan untuk pelaksanaan jemput bola sepenuhnya. 

 

3.4.2.7 Tekanan dan Hambatan Administratif 

Tekanan dan hambatan administratif menjadi salah satu faktor yang 

dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan suatu inovasi pelayanan. 

Dengan adanya hambatan administratif ini dapat menyebabkan 

tertundanya pelaksanaan suatu inovasi padahal seharusnya pelaksanaan 

dan perbaikan terhadap proses inovasi harus cepat dilakukan agar suatu 

inovasi cepat dilakukan agar suatu inovasi dapat meningkatkan pelayanan. 

DPMPTSP Kabupaten Semarang merasa tidak ada pengaruh dan hambatan 

administratif terhadap pelaksanaan inovasi. Hal tersebut disampaikan oleh  

Ibu Fajar Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang : 

“Kalau untuk hambatan administrasi tidak terlalu berpengaruh 

pada proses jemput bola ini mbak. Namun semakin keatas maka 

proses administratifnya akan semakin rumit atau lama contohnya 

ya soal anggaran mbak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 
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Pernyataan yang sama muncul dari pernyataan dari Ibu Wiwid 

Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan : 

“Kalau untuk hambatan administratif saya rasa tidak ada ya 

mbak. Namun untuk pelaksanaan inovasi itu tergantung dari 

anggaran dan Sumber Daya Manusianya. Anggaran dari pemda 

sama anggaran dari DPMPTSP nya.” (wawancara hari Senin, 26 

Maret 2018) 

 

Berdasarkan penyataan dari kedua informan tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa tekanan dan hambatan administratif tidak 

mempegaruhi inovasi jemput bola dari DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Yang mempengaruhi proses inovasi jemput bola ini adalah anggaran serta 

sumber daya manusia pelaksana jemput bola. 

 

3.4.2.8 Budaya Risk Aversion 

Risk Aversion (menghindari resiko) merupakan budaya yang selalu 

berusaha untuk menghindari suatu resiko yang mungkin akan terjadi. Di 

dalam proses inovasi, budaya ini sangat mempengaruhi ketidak berhasilan 

suatu inovasi, karena mereka tidak siap untuk meninggalkan kebiasan 

lama mereka dan melakukan hal-hal baru atau terobosan baru untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Para pegawai Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang ada yang antusias 

untuk meninggalkan budaya ini, namun tidak banyak yang enggan untuk 

meninggalkan budaya ini. Hal tersebut muncul dari pernyataan Ibu Fajar 
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Artiwi, SH Kepala Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan 

Pengembangan selaku Penanggung Jawab Jemput Bola di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang : 

“Kalau dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang sebagian 

sudah ada yang antusias untuk meninggalkan budaya ini mbak. 

Contoh nyatanya mereka memberikan masukkan untuk kegiatan 

jemput bola ini dengan skala yang lebih besar, kalau selama ini 

masih perizinan dasar la sekarang ditambah perizinan yang lain 

dan penggunaan teknologi biar lebih efisien. Namun, tidak 

banyak dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang yang 

enggan untuk meninggalkan budaya ini, lebih senang dengan 

keadaan yang sekarang mbak enggak mau berubah. Tidak mau 

belajar menggunakan teknologi untuk pelayanan perizinan.” 

(wawancara hari Senin, 26 Maret 2018) 

 

Pernyataan dari Ibu Fajar Artiwi, SH didukung oleh pernyataan dari 

Ibu Wiwid Widowati, S Kom selaku Pengelola Data Pendaftaran, Data, 

Promosi, Dan Pengembangan : 

“Ya awal dari inovasi ini itu banyak pegawai yang ragu dan 

enggan untuk membantu kegiatan jemput bola ini karena kan 

harus ke kecamatan untuk menjemput pemohon istilahnya. 

Namun makin kesini pegawai juga sudah mulai antusias mbak, 

pegawai banyak yang usul untuk jemput bola ini menambah jenis 

perizinan. Menggunakan teknologi untuk proses yang lebih cepat 

dan efisien. Dengan jemput bola ini pekerjaan lebih ringan 

karena pekerjaan jadi lebih fokus, bisa langsung direkap. 

Mungkin kedepannya dengan penerapan teknologi 1 hari jadi 

kaya SAMSAT itu mbak.” (wawancara hari Senin, 26 Maret 

2018) 

 

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil wawancara dengan 

kedua informan tersebut adalah pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang 

sudah mulai untuk meninggalkan budaya risk aversion ini. Namun, masih 
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ada beberapa pegawai yang masih enggan untuk mempromosikan dan 

antusias dengan inovasi jemput bola ini. 

 


