
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Landasan Operasional 

Dalam upaya memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas dalam 

penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut :  

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat 

membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.1  

Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam 

suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. 

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau 

senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada 

perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, 

sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai 

itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24).2 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai 

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka 

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/efektif, diakses tanggal 10 
Januari 2018. 

2http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html 
diakses tanggal 10 Januari 2018. 
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proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau 

kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. 

2.1.1.2 Pengertian Pelayanan 

Pengertian pelayanan (service) suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya 

interaksi atau hal-hal lain yang disediakan oleh pemberi layanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan.3 Pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.4 Suatu 

pelayanan akan terbentuk. 

Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip dalam buku Sampara Lukman  

mengemukakan pandangannya mengenai konsep pelayanan sebagai berikut: 

A service is any act or performance that one party can offer to another 
that is essentially intangible and does not result in the ownership of 
anything. It’s production may or may not be tied in physical produce” 
(Pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan yang dapat 
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 
menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala 
sesuatunya). Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitkan 
dengan produk fisik. Pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa 
pada hakikatnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik5. 
 
Sebagaimana konsep pelayanan menurut Philip Kotler tersebut, Sampara 

Lukman juga berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

3 Raminto dan Atik Septi Winarsih, Managemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005, hlm. 2. 

4 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 
hlm.8. 

5 Sampara Lukman,  Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta: STIA Lan Press, 2000, 
hlm.8. 
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kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan6. 

Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 
materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan 
hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan 
sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 
berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

Dari berbagai pendapat di atas maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang maupun 

sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan standar 

dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.1.3 Pengertian Pelayanan Publik 

Pengertian publik ialah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan 

berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-

nilai norma yang mereka memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan 

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik7. 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah 

setiap instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang 

6 Ibid hlm, 6. 
7 Lijian Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan 

Implementasi, Bandung: Bumi Aksara, 2006, hlm, 5. 
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dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Kemudian dalam Pasal 1 angka (5) dijelaskan bahwa pelaksana pelayanan publik 

adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik. 

H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat juga mengemukakan 
pengertian  pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat8. 

Pelayanan publik di seluruh di Indonesia dan telah memperoleh landasan 

konstitusional yang diatur dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18A tersebut selanjutnya di 

implementasikan melalui Undang-Undang Pelayanan Publik. Dengan demikian 

Undang-Undang Pelayanan Publik ini sudah seharusnya dalam tataran normatif 

harus menterjemahkan atau mengimplementasikan keinginan dari Pasal 18A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 

pengertian bahwa, ketentuan pasal ini harus memuat prinsip-prinsip dasar yang 

memungkinkan bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat yang lebih dapat 

dinikmati oleh masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka 1 dirumuskan: 

8 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan 
Kebijakan Layanan Publik, Jakarta: Nuansa Cendikia, 2017, hlm. 19. 
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Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
 
Dengan demikian tugas utama  dari setiap instansi pemerintahan adalah 

memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (public service) 

dan kesejahteraan bagi rakyatnya (public welfare) berdasarkan peraturan 

perundang-undangan9. 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dirumuskan bahwa : 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, 
masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima 
pelayanan dari instansi pemerintah.  

Dengan demikian pelayanan publik harus memiliki standar yang berbeda-

beda antar satu daerah dengan daerah lainnya dengan memperhatikan kearipan 

lokal dan kondisi masing-masing daerah. 

Berdasarkan pengertian tentang pelayanan publik di atas, maka dapat 

ditarik suatu pemahaman bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan atau daerah 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

9 M. Busrizalti, Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta : Cet. I, 
Total Media, 2013, hlm, 140. 
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pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

penyelenggara pelayanan publik akan memperoleh perlindungan dan kepastian 

hukum apabila bertindak benar sesuai dengan hukum serta masyarakat terlindungi 

dari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

2.1.1.4 Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 

dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 

tempat.10 Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu 

dengan petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara 

pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak 

resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan. 

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas 

kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.11 

2.1.1.5 Pengerti Standar Pelayanan 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

layanan. Standar pelayanan sebagai ukuran yang dilakukan dalam 

10 Lihat Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11 Ibid, Pasal. 2. 
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penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima 

layanan.12 Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.13  

2.1.1.6 Pengertian Pengaduan Pelayanan Publik 

Menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh C.S Hutasoit mengemukakan 

konsep kepuasan sebagai berikut : 

Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or disappointment resulting 
from comparing product’s perceived performance (or outcome) in relation 
to his or her expectations. Maksudnya, kepuasan merupakan perasaan 
seseorang menyenangkan atau kecewa setelah membandingkan kinerja 
produk (atau hasil) dalam hubungannya dengan harapan konsumen.14 

Pengertian pengaduan adalah pernyataan ketidakpuasan apapun bentuknya 

(tertulis, lisan maupun melalui bahasa tubuh) tentang pelayanan, tindakan 

dan/atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh instansi penyedia pelayanan 

atau para stafnya yang mempengaruhi dan dirasakan oleh pengguna pelayanan 

tersebut.15 

 

12 Keputusan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

13 Pasal 1, Undang-Undang No, 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
14 C.S Hutasoit, Pelayanan Publik : Teori Dan Aplikasi, Jakarta Timur: Cet. I, 

MagnaScrift Publishing, 2011, hlm, 16. 
15 Simanjuntak, T, MS, Pengelolaan pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik, Makalah yang disampaikan pada Workshop kajian penyusunan Buku 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik, Bogor: Juli 2008. 
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2.1.1.7 Pengertian Pendelegasian Wewenang 

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan serta merupakan unsur esensial 

dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-

unsur lainnya (hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijakan, dan 

kebajikan).16 Harus dibedakan antara “kewenangan” (authority, gezag) dengan 

“wewenang” (competence, bevoegheid) “Kewenangan” adalah kekuasaan formal, 

yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang 

sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu onderdeel17 

Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada 

orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian  

wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. 

Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam 

organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari 

semakin besarnya organisasi.18 

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, 

pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan 

pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya 

atas nama pemberi wewenang.19 

16 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: UII Press, 1998, hlm. 37. 
17 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 22. 
18 http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html, 

diakses tanggal 30 Januari 2018. 
19 Pasal 1, Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor 

kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian 

wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian 

wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila atasan 

menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, maka ia perlu 

melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar atasan dapat 

mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di 

saat terjadi perubahan susunan organisasi.  

2.1.1.8 Pengertian Tim Teknis 

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam 

rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan 

rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.20  

Tim teknis ditetapkan oleh Kepala Daerah bersifat tetap untuk periode 

tertentu minimal 1 tahun dan dapat diganti sesuai kebutuhan. Tim teknis terdiri 

dari perwakilan unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kompetensi 

dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 

memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan 

izin yang memerlukan pertimbangan teknis.21 

20 Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomunkelatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

21 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam 
Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanggal 8 Juni 2009, hal. 28. 
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Adapun tugas dari Tim teknis selain melaksanakan pemeriksaan teknis 

dilapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian 

sesuai bidangnya masing-masing, juga mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi kepada kepala penyelenggara PTSP untuk menyetujui atau menolak 

suatu izin yang dimohonkan. 

2.1.2 Landasan Konsepsional 

2.1.2.1 Konsep Pelayanan Publik 

2.1.2.1.1 Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Maksud dari pelayanan publik adalah untuk memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam 

pelayanan publik.22 Dengan demikian, penyelenggara pelayanan publik akan 

memperoleh perlindungan dan kepastian hukum apabila bertindak benar sesuai 

dengan hukum serta masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum atau 

penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Tujuan pelayanan publik tertuang dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut23: (1) 

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik; (2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik 

yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 

(3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan peraturan 

22 Lihat Pasal 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
23 Lihat Pasal 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
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perundang-undangan; dan (4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum 

bagi masyarakat dalam penyelenggaraan publik. 

Disamping tujuan pelayanan publik diatas, berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga harus dilaksanakan 

dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut: (1) Kepentingan umum, artinya 

pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau 

golongan; (2) Kepastian hukum, artinya terjaminnya hak dan kewajiban dalam 

pelayanan publik; (3) Persamaan hak, artinya tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi; (4) Keseimbangan hak dan 

kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan; (5) 

Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan tugasnya; (6) Partisipatif, artinya peningkatan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat; (7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, 

artinya setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil; (8) 

Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 

dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; (9) 

Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (10) 

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan; (11) Ketepatan waktu, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
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waktu sesuai dengan standar pelayanan, dan; (12) Kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan, artinya setiap pelayanan dilakukan  secara cepat, mudah, dan 

terjangkau. 

Adapun ruang lingkup pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi: (1) 

Pelayanan barang publik, mencakup pengadaan dan penyaluran; (2) Pelayanan 

jasa publik; (3) Pelayanan administratif. 

Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik (masyarakat). Barang publik 

tersebut merupakan hasil dari kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat pelimpahan tugas 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih, penyediaan infrastruktur transportasi 

perkotaan dan pedesaan. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Jasa publik 

merupakan jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendapat pelimpahan tugas 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya pelayanan pendidikan, 

pelayanan kesehatan, pelayanan navigasi, pelayanan peradilan, pelayanan 

kelalulintasan, pelayanan keamanan, pelayanan pasar, pelayanan transportasi. 

Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan dokumen tersebut antara 

lain dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga 
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meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang 

diperlukan oleh penduduk dan menjalani kehidupannya. Misalnya: Memperoleh 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha, sertifikat tanah, surat nikah, Surat 

Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), dan Paspor.24 

2.1.2.1.2 Pola Pelayanan Publik 

Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan sistematis, akuntabel 

dan transparan, perlu diterapkan suatu pola dalam penyelenggaraanya, adapun 

pola pelayanan publik tersebut terdiri dari: (1) Fungsional, yaitu pola pelayanan 

publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi, 

dan kewenangannya. (2) Terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara 

tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari 

penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. (3) Terpadu, terdiri 

dari: (a) Terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap 

diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang 

tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. 

Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu untuk 

disatu-atapkan. (b) Terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu 

diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang 

memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.  Gugus Tugas, yaitu 

petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas 

24 SF Marbun, op.cit, hal. 16. 
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ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan 

tertentu.25 

Konsep pola penyelenggaraan pelayanan publik yang dianut oleh 

Indonesia pada dasarnya adalah pola penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP). Pola penyelenggaraan PTSP pada dasarnya ditujukan untuk 

perubahan paradigma penyelenggaraan pelayanan publik yang secara garis besar 

meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, reinventing government, dan 

pemangkasan birokrasi.26   

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan suatu 

pengawasan agar berjalan dengan baik, dengan cara sebagai berikut : (1) 

Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pengawasan 

Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (3) Pengawasan 

Masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan 

atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.27 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan 

oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Pengawasan internal 

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung maupun oleh 

inspektorat daerah, sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan 

25 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, op.cit, hal. 103. 
26 Muh. Jufri Dewa, op.cit, h. 129. 
27 Ibid, hal. 106. 
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publik dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat 

tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik28 

dan oleh Ombudsman Republik Indonesia29 serta oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).30 

2.1.2.2 Tujuan, Sasaran dan Prinsip Standar Pelayanan 

Adapun tujuan dan sasaran dari standar pelayanan adalah31: (1) 

Memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara 

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat; (2) Agar setiap penyelenggara 

mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan 

baik dan konsisten. 

Sedangkan dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar 

pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip32: (1) Sederhana. 

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, 

mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat 

maupun penyelenggara. (2) Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan 

melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 

mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. (3) 

28 Hartono, Sunaryati.dkk, ”Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa” Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2008. 

29 Lihat Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia. 

30 S.F. Marbun, op.cit, hal. 23. 
31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
32 Ibid, hal, 2. 
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Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. (4) 

Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan 

sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. (5) Transparansi. 

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. (6) 

Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan 

dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi 

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 

2.1.2.3 Komponen Standar Pelayanan 

Berdasarkan Pasal 21, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya 

meliputi: (1) Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar penyelenggaraan pelayanan. (2) Persyaratan, yaitu syarat yang harus 

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif.  (3) Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah Prosedur Pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. (4) 

Jangka waktu penyelesaian, adalah Jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan 

sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 

termasuk pengaduan. (5) Biaya Pelayanan, yaitu biaya pelayanan termasuk rincian 

yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. (6) Produk Pelayanan,  hasil 

pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (7) 

Sarana dan prasarana, adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.  (8) Kompetensi Pelaksana atau 
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Petugas Pemberi  Pelayanan, yaitu kompetensi petugas pemberi pelayanan harus 

ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, 

dan perilaku yang dibutuhkan. (9) Pengawasan Internal, yaitu pengendalian yang 

dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. (10) 

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. (11) Jumlah pelaksana yaitu tersedianya 

pelaksana sesuai dengan beban kerja. (12) Jaminan pelayanan yang memberikan 

kepastian pelayanan dilkasanakan sesuai dengan standar pelayanan; (13) Jaminan 

keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan 

rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan, dan; (14) Evaluasi kinerja 

pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan standar pelayanan. 

Komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 diatas, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu33: (1) Komponen standar selayanan yang terkait dengan proses 

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: (a) Persyaratan; (b) Sistem, 

mekanisme, dan prosedur; (c) Jangka waktu pelayanan; (d) Biaya/tarif; (e) Produk 

pelayanan; (f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan. (2) Komponen standar 

pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi 

(manufacturing) meliputi: (a) Dasar hukum; (b) Sarana dan prasarana, dan/atau 

fasilitas; (c) Kompetensi pelaksana; (d) Pengawasan internal; (e) Jumlah 

33 Ibid, hal, 3. 
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pelaksana; (f) Jaminan pelayanan; (g) Jaminan keamanan dan keselamatan 

pelayanan; (h) Evaluasi kinerja pelaksana. 

Dalam penyusunan standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian 

pelayanan, pihak penyelenggara wajib mempublikasinya,34 dikarenakan pada 

komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna 

pelayanan. Penyusunan standar pelayanan selain perlu memperhatikan komponen 

standar pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan 

spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan. Fokus pada 

spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam 

penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan. Langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan standar pelayanan adalah: 

 

 

 

Gambar 2.1. Langkah-langkah penyusunan standar pelayanan35 

 

 

 

 
34 Ibid, hal, 4. 
35 Ibid., 

Standar Pelayanan 

Prosedur Persyaratan Waktu Waktu 

Pelayanan Pengaduan 
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Adapun rincian dari masing-masing standar adalah sebagai berikut:  

2.1.2.3.1 Identifikasi Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus  

dipenuhi  dalam  pengurusan  suatu  jenis pelayanan, baik persyaratan teknis 

maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang 

harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau 

barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.  

Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan 

adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk 

penyelesaian proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses penyusunan 

ini, Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan. 

Dalam proses identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikan apakah 

persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap sesuai 

dengan kebutuhan.   

Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan dengan 

memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses identifikasi ini dilakukan untuk 

setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah: 

(a) Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-masing 

jenis pelayanan. (b) Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan 

(di awal, di akhir, atau secara bertahap). 
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2.1.2.3.2 Identifikasi Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima 

pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang 

pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.  Disamping itu, 

penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai 

bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur. 

2.1.2.3.3 Identifikasi Waktu 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian 

waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal 

sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang 

dibutuhkan.   Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis 

pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik 

prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur 

yang mengatur hubungan antar petugas.   Hasil yang diharapkan dari tahapan ini 

adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan. 

2.1.2.3.4 Identifikasi Biaya/Tarif 

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses 

identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam 

prosedur pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan 

Mulyadi, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan  
UIB repository @2018



pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan 

dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. 

Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk 

mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa 

biaya yang dibebankan kepada pengelola.  Bagi unit pengelola pelayanan, 

identifikasi ini sangat penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan 

penentuan tarif. Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan secara gratis, artinya 

beban biaya pelayanan secara keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola 

(pemerintah).Informasi biaya ini harus jelas besarannya, dan apabila gratis harus 

jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Proses 

identifikasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan pada 

tahapan ini adalah : (a) Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap 

jenis pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya); (b) Jumlah biaya yang 

dibebankan kepada unit pengelola pelayanan; dan (c) Daftar pelayanan yang 

diberikan gratis kepada pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang gratis). 

2.1.2.3.5 Identifikasi Produk Pelayanan 

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa 

penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima 

pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. 

Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran 

(output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur 

pelayanan inilah yang menjadi “produk” dari suatu jenis pelayanan. Proses 
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identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari 

proses identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap 

jenis pelayanan. 

2.1.2.3.6 Penanganan Pengelolaan Pengaduan36 

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme 

pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak 

digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal 

pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.  Untuk 

mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan 

pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama 

petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. 

Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi 

penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan 

sebagaimana peraturan terkait yang berlaku. Hasil-hasil yang diperoleh dalam 

setiap proses identifikasi Standar Pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi dasar 

bagi penyusunan Standar Pelayanan untuk membuat Rancangan Standar 

Pelayanan. Berbagai data dan informasi hasil diskusi dipilih sesuai dengan 

kebutuhan penyusunan Standar Pelayanan. Informasi yang dimuat dalam Standar 

Pelayanan adalah informasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan 

pelayanan dan yang dapat diukur.  

36  Ibid, hal. 7. 
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Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan ini penting untuk memudahkan 

proses diskusi dengan masyarakat. Format yang dapat dipakai dalam membuat 

Rancangan Standar Pelayanan sebagai bahan diskusi antara lain: 

Tabel 2.1. Rancangan Standar Pelayanan 

1 Jenis Pelayanan : …diisi nama jenis pelayanan 
2 Dasar Hukum : …diisi hasil identifikasi 
3 Persyaratan : …diisi hasil identifikasi 
4 Prosedur : …diisi hasil identifikasi 
5 Waktu Pelayanan : …diisi hasil identifikasi 
6 Biaya/Tarif : …diisi hasil identifikasi 
7 Produk : …diisi hasil identifikasi 
8 Pengelolaan Pengaduan : …diisi hasil identifikasi 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 

Penyelenggara pelayanan publik diharuskan menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan standar pelayanan, 

penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dengan prinsip 

tidak diskriminatif, mereka yang terkait langsung dengan jenis pelayanan, 

mengutamakan kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan 

keragaman,37 untuk membangun komitmen mencapai tujuan bersama yang 

ditetapkan dalam, visi, misi suatu instansi. 

2.1.2.4 Partisifasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan 

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib 

dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. 

37 S.F. Marbun,  op.cit, hal. 21. 
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Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama 

adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan   dengan   

kebutuhan/kepentingan   masyarakat  dan  kondisi lingkungan, guna 

mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Pembahasan 

Rancangan Standar Pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, 

kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan, 

terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi: (1) Dukungan 

pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan; (2) Pelaksana 

yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas; (3) 

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pelayanan. 

Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi, antara lain: (1) 

Diskusi Grup Terfokus (Focused Group Discussion).  Metode ini dipergunakan 

untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi Rancangan 

Standar Pelayanan, bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli 

yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas. (2) Dengar Pendapat (Public 

Hearing). Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta  

yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara 

ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik 

untuk didengar pendapatnya. 

Pada proses pembahasan dengan masyarakat, organisasi penyelenggara 

pelayanan dapat mempertimbangkan pula komponenkomponen lain, seperti: 

sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, mekanisme pengawasan internal, 
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jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan 

pelayanan. 

Selain itu bagi penyelenggara pelayanan yang menerapkan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM), pembahasan Standar Pelayanan juga perlu 

memperhatikan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan SPM yang dimiliki. Hasil dari pembahasan 

Rancangan Standar Pelayanan adalah Standar Pelayanan yang sudah disetujui. 

Standar Pelayanan tersebut sekurang-kurangnya memuat: persyaratan, prosedur, 

waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme pengaduan. Format Standar 

Pelayanan yang dapat digunakan antara lain: 

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap 

diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan Standar 

Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak 

terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, harus diintegrasikan ke 

dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan 

internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan 

pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. 

Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan 

persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan. Proses 

internalisasi dan sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh penyelenggara. 
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2.1.2.5  Penetapan Maklumat Pelayanan 

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk 

menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat   Pelayanan   

merupakan   pernyataan   kesanggupan   dan kewajiban penyelenggara untuk 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. 

Hal-hal yang perlu dimuat  dalam Maklumat Pelayanan adalah:38 (1) 

Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

Standar Pelayanan. (2) Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan 

kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.  (3) Pernyataan 

kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 

Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, 

jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah 

diakses oleh masyarakat. 

2.1.2.6  Pembangunan Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Secara spesifik dikemukakan beberapa terminologi yang dapat dicakup 

dalam pengelolaan pengaduan, antara lain :39 (1) Complaint yaitu keluhan 

warga/pengguna jasa tentang ketepatan atau kualitas layanan yang diterima dari 

penyedia layanan; (2) Whistle blowing: Pemberian informasi secara tertutup 

38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, hal, 9. 

39 Darwin, M, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Makalah yang disampaikan 
pada Workshop kajian penyusunan Buku Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik, Juli 2008, 
Bogor. 
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(kepada pihak berwenang) atau terbuka (kepada publik) tentang praktek mal-

administrasi atau korupsi oleh individu/lembaga publik; (3) Protest adalah kritik 

atau kecaman terhadap kebijakan publik, perilaku pemangku jabatan publik 

(pernyataan publik, demo, perilaku penolakan); (4) Demand/pressure adalah 

tuntutan tuntutan kepada pemangku jabatan atau lembaga publik agar melakukan 

tindakan perubahan/perbaikan dalam rangka kepentingan atau misi publik; (5) 

Client survey pendapat responden mengenai pelayanan yang mereka terima dari 

unit pelayanan pelanggan. 

Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa model pengelolaan pengaduan 

mencakup:40 (1) Hubungan langsung : client-provider, dimana hanya terdapat 

hubungan dua pihak yaitu penyampaian keluhan secara langsung dari penerima 

layanankepada pihak penyedia layanan. (2) Pelembagaan internal : satu unit 

pelayanan mengembangkan satu divisi untuk menampung, mengolah dan 

menyalurkan keluhan. (3) Pelembagaan eksternal : dibentuknya satu lembaga 

diluar pihak penyedia layanan yang berfungsi sebagai mediator untuk menampung 

pengaduan dari pihak penerima layanan, misalnya Ombudsman 

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian akan pentingnya manajemen 

pengaduan, yaitu: (1) Pengaduan merupakan peringatan dini kepada organisasi 

penyedia pelayanan akan adanya masalah yang harus mendapat perhatian. (2) 

Pengaduan dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya melalui 

penyelesaian masalah secara internal lebih dini dititik terdekat dengan sumber 

masalah. (3) Mencegah pengaduan berulang-ulang yang dapat berkembang 

40 Simanjuntak, Buku Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Jakarta: LAN RI, 2008, 
hlm. 7. 
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semakin besar dan menyulitkan penyelesaian. (4) Serta akhirnya dapat 

memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Beberapa alasan mengapa seseorang menyampaikan keluhan merupakan 

faktor penting yang perlu diperhatikan pula dalam upaya perbaikan pelayanan 

melalui pengelolaan pengaduan. Pada umumnya beberapa alasan keinginan orang 

menyampaikan keluhan yaitu: didengar, dimengerti, dihargai, mendapat 

penjelasan, sekedar permintaan maaf dan memperoleh penyelesaian secepat 

mungkin.41 

Pengaduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat atau 

keuntungan bagi organisasi yang dikomplaint, yaitu :42 (1) Organisasi semakin 

tahu akan kelemahan atau kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. (2) Sebagai alat introspeksi diri organisasi untuk senantiasa responsif 

dan mau memperhatikan suara dan pilihan pelanggan. (3) Mempermudah 

organisasi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu pelayanannya. (4) Bila 

keluhan segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan harapannya 

diperhatikan. (5) Dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan 

kepada organisasi pelayanan. (6) Penanganan komplain yang benar dan berhasil 

bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Dalam membangun sistem pengelolaan pengaduan kita harus 

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pengaduan sebagai berikut: (1) 

Kesadaran akan Hak dan Kewajiban, sistem pengelolaan pengaduan harus 

41 Ibid, Hal, 9. 
42 Ibid. 
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dibangun dengan prinsip bahwa sudah menjadi hak masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduannya, dan sudah menjadi kewajiban bagi instansi 

pemerintah atau unit pelayanan untuk menerima, memperoses, menyelidiki, dan 

mencari penyelesaian secara adil bagi semua pihak yang berkepentingan atas 

pengaduan yang disampaikan. Karena itu, pengaduan tidak mengandung biaya 

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang mengadu, harus dihargai sebagai 

satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, 

dan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan pemerintah. (2) Transparansi, sistem 

pengelolaan pengaduan juga harus dibangun dengan prinsip trasnsparansi, artinya 

bahwa semua informasi yang berkaitan dengan bagaimana, kepada siapa, dan 

kapan pengaduan disampaikan. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. (3) 

Komitmen, Sistem pengelolaan pengaduan juga harus dibangun dengan komitmen 

yang tinggi yang ditunjukkan melalui penyediaan sumber-sumber yang cukup 

agar pengaduan dapat dikelola dan dilakukan penyelidikannya dengan baik, (4) 

Keadilan bagi seluruh pihak, sistem pengelolaan pengaduan juga harus dibangun 

dengan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terkait, baik masyarakat yang 

mengadu maupun unit yang diadukan. Jika ternyata terdapat kesalahan terjadi 

pada unit yang diadukan, maka kesalahan patut diakui dan permintaan maaf 

ataupun kompensasi diberikan kepada masyarakat yang mengadu, jika ternyata 

kesalahan bukan pada unit yang diadukan maka hal ini perlu pula diinformasikan 

kepada masyarakat. (5) Kerahasian, sistem pengelolaan pengaduan juga harus 

memenuhi prinsip kerahasiaan, jika masyarakat yang menyampaikan pengaduan 
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menghendaki kerahasiannya terjaga, untuk menjaga agar masyarakat yang 

mengadukan terhindar dari kemungkinan yang tidak diinginkan. (6) Kejelasan 

dalam Standar waktu, sistem pengelolaan pengaduan juga harus memenuhi prinsip 

batas waktu penyelesaian. Dengan prinsip ini unit pelayanan harus menetapkan 

standar waktu bagi penyelesaian pengaduan, berdasarkan klasifikasi yang telah 

dibuat. Jika ternyata dalam batas waktu yang sudah ditetapkan penyelesaian tidak 

dapat dilakukan, maka informasi haru disampaikan kepada masyarakat yang 

menyampaikan pengaduan. (7) Kemudahan, sistem pengelolaan pengaduan harus 

pula memenuhi prinsip kemudahan, yang memungkinkan masyarakat merasa 

mudah untuk melayangkan pengaduan, mudah memperoleh informasi yang 

diperlukannya, dan prosedur yang tidak berbelit-belit. (8) Kejelasan informasi, 

prinsip ini mengharuskan sistem pengelolaan pengaduan untuk memastikan 

bahwa semua yang terkait dengan masyarakat selalu diberikan secara jelas. 

Informasi yang disampaikan terurai dengan jelas, prosedur yang dibuat dengan 

jelas merujuk kepada siapa, dimana, bagaimana, dan apa yang harus dipersiapkan. 

(9) Terdokumentasi dengan baik, prinsip ini mengharuskan bahwa sistem 

pengelolaan pengaduan untuk selalu mendokumentasikan seluruh proses 

pengelolaan, yang dimulai dari proses penerimaan, penanganan, pemberian respon 

dan pelaporan. Setiap tahapan pertemuan dengan masyarakat yang melakukan 

pengaduan harus terdokumentasi dengan baik, kapan dilakukan, apa yang 

didiskusikan, dan bagaimana hasilnya. Demikian pula jika dilakukan upaya 

penyelesaian secara informal, maka seluruh proses ini harus didokumentasikan 

dengan baik. Dokumentasi juga harus dilakukan secara obyektif, dan 
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ditandatangani. Karena sistem juga mengikuti prinsip transparansi, maka 

dokumen dapat dibuka pada setiap waktu diperlukan, dan karena itu harus dibuat 

seobyektif mungkin. (10) Tanggap, prinsip ini mengharuskan bahwa setiap 

pengaduan harus memperoleh respon, baik yang langsung pada saat pengaduan 

dilayangkan jika memang penyelesaian dapat diselesaikan pada saat itu, maupun 

harus melalui proses menunggu karena pengaduan memiliki tingkat kesulitan 

penyelesaian yang lebih rumit. Setiap Tahapan proses harus disampaikan 

kemajuannya kepada masyarakat yang mengadu. 

 
Gambar 2.2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Pengaduan43 

 

43 Ibid, hal, 28. 
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2.1.3 Landasan Yuridis 

Landasan Yuridis terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang dengan 

urutan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Landasan konstitusional untuk pelayanan publik terdapat dalam Bab X 

tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP 

Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP 

Perwako Tanjungpinang No. 54 Tahun 2009 tentang Pendelegasian 
Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang 

Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 643 Tahun 2009 tentang Tim 
Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu 

UUD NRI 1954 
Pasal 27 ayat (1) 

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 25 Tahun 2009 
   

Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP 
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dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya”. 

2.1.3.2 Undang-Undang Pelayanan Publik 

Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 itu 

kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 

2009 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, 

diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009 pada lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038, terdiri dari X BAB, 62 Pasal. 

Ketentuan yang mengatur tentang maksud, tujuan, asas dan ruang lingkup 

Pelayanan Publik terdapat dalam BAB II Maksud, Tujuan, Asas dan ruang 

Lingkup, bagian kesatu maskud dan tujuan, sebagai berikut : 

Pasal 2 : Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara dalam pelayanan publik. 

Pasal 3 : Tujuan Undang-undang tentang pelayanan publik adalah : 
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 

tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang 
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;44 

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang 
baik; 

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Bagian kedua Asas, sebagai berikut : 

Pasal 4 : Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 

44 Penjelasan Pasal 3, huruf a, Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari 
peraturan perundang-umdangan. 
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a. Kepentingan umum;45 
b. kepastian hukum;46  
c. kesamaan hak;47 
d. keseimbangan hak dan kewajiban;48  
e. keprofesionalan;49  
f. partisipatif;50  
g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;51  
h. keterbukaan;52  
i. akuntabilitas;53  
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;54  
k. ketepatan waktu; dan55  
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.56 

Bagian ketiga ruang lingkup, sebagai berikut : 

45 Penjelasan Pasal 4, huruf a, Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan pribadi dan/'atau golongan. 

46 Penjelasan Pasal 4, huruf b, Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan. 

47 Penjelasan Pasal 4, huruf c, Pemberian pelayanan ticiak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 

48 Penjelasan Pasal 4, huruf d, Pemenuhan hak hams sebanding dengan kewajiban yang 
harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

49 Penjelasan Pasal 4, huruf e, Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan bidang tugas. 

50 Penjelasan Pasal 4, huruf f, Peningkatan peran sertzt masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

51 Penjelasan Pasal 4, huruf g, Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang 
adil. 

52 Penjelasan Pasal 4, huruf h, Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan 

53 Penjelasan Pasal 4, huruf I, Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan :sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

54 Penjelasan Pasal 4, huruf j, Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga 
tercipta keadilan dalam pelayanan. 

55 Penjelasan Pasal 4, huruf k, Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu 
sesuai dengan standar pelayanan. 

56 Penjelasan Pasal 4, huruf I, Setiap jenis pelayanan tlilakukan secara cepat, mudah, dan 
terjangkau. 
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Pasal 5 : (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang 
publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

  (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, 
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan 
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alarn, 
pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

  (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

   a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;57 

   b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 
suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan; dan58 

   c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya 
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha 
yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber 
dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang 
dipisahkan, tetapi keterscdiaannya menjadi misi negara yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.59 

57 Penjelasan Pasal 5, Ayat 3 huruf a,  Barang publik yang disediakan oleh instansi 
pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, 
sebagai contoh : 1. penyediaan objat untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran 
pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan; 2. kapal penumpang yang dikelola oleh 
PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya 
menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; dan 3. 
penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 

58 Penjelasan Pasal 5, ayat 3 huruf b, Barang publik yang ketersediaannya merupakan 
hasil dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapat 
pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai 
contoh: 1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan 2. air bersih hasil pengelolaan 
perusahaan daerah air minum. 

59 Penjelasan Pasal 5, ayat 3 huruf c, Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi 
permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan 
kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh : 1. kebijakan menugaskan PT (Persero) 
Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk 
eceran di seluruh Indonesia; 2. kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk dijual lebih rnurah 
guna mendorong petani berproduksi; 3. kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit gondok 
yang dilakukan melalui pemberian yodium pada setiap garam (di luar garam industri); 4. kebijakan 

Mulyadi, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan  
UIB repository @2018



  (4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 

   a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.60 

   b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan61 

   c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan.62 

Bagian ketiga Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik, 

sebagai berikut : 

menjamin harga jual gabah di tingkat petani melalui penetapan harga pembelian gabah yang dibeli 
oleh: Perurn Badan Usaha Logistik; 5, kebijakan pengamanan cadangan pangan melalui 
pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan dan distribusi pangan kepada golongan 
masyarakat tertentu; dan 6. kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilo gram untuk kelompok 
masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. 

60 Penjelasan Pasal 5, ayat 4 huruf a, Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, 
antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah 
dasar, sekolah menengah pertarna, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi) , pelayanan 
navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu 
lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian) , dan pelayanan pasar. 

61 Penjelasan Pasal 5, ayat 4 huruf b, Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang 
dihasilkan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan 
tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh, 
antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/ darat yang dilakukan oleh PT (Persero) 
Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati Airlines, PT (Persero) Pelni, PT (Persero) KAI, dan PT 
(Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air 
minum. 

62 Penjelasan Pasal 5, ayat 4 huruf c, Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi 
permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan 
kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh: 1. jasa pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta; 2. jasa penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta 
harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan nasional; 3. jasa pelayanan angkutan bus 
antar kota atau dalam kota, rute dan tarifnya ditentukan oleh pemerintah; 4. jasa pelayanan 
angkutan udara kelas ekonomi, tarif batas atasnya ditetapkan oleh pemerintah; 5. jasa pendirian 
panti sosial; dan 6. jasa pelayanan keamanan. 
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Pasal 10 : (1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap 
kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan 
berkelanjutan.63 

  (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan 
kapasitas pelaksana. 

  (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan 
memperhatikan perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan 
organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 11 : (1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan 
promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

  (2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana 
yang memiliki prestasi kerja. 

  (3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada pelaksana 
yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.64 

  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian 
penghargaan dan hukuman ditentukan oleh penyelenggara. 

Hak dan Kewajiban penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Bab IV, 

Hak, Kewajiban dan Larangan, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, bagian kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara, 

sebagai berikut : 

Pasal 14 : Penyelenggara memiliki Hak : 
a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan 

tugasnya; 
b. melakukan kerja sama;  
c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan 

publik;  
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak 

sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
dan  

63 Penjelasan Pasal 10, ayat 1, Secara berkala dan be]-kelanjutan merupakan periode yang 
dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh 
empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. 

64 Penjelasan Pasal 11, ayat 3, Ketentuan internal penyelenggara merupakan ketentuan 
yang mengatur peningkatan kinerja pelaksana, misalnya ketentuan disiplin, etika, prosedur, dan 
instruksi kerja. 
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e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 : Penyelenggara berkewajiban : 
a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;  
b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat 

pelayanan;  
c. menempatkan pelaksana yang kompeten;  
d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik 

yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;  
e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik;  
f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;  
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 
h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan;  
i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung 

jawabnya;  
j. bertanggung jawab dalarn pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik;  
k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang 

berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung 
jawab atas posisi atau jabatan; dan  

l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau 
melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan 
pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi 
pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam 

Bab V Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pasal 20 dan 21, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bagian kesatu standar pelayanan 

sebagai berikut : 

Pasal 20 : (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, 
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.65 

  (2)  Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib 
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.66 

65 Penjelasan Pasal 20, ayat 1, Kemampuan penyelenggara berupa dukungan pendanaan, 
pelaksana, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan. 
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  (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

  (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak 
diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki 
kompetensi dan rnengutamakan musyawarah, serta 
memperhatikan keberagaman.67 

  (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur 
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 21 : Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 
a. dasar hukum;68  
b. persyaratan;69 
c. sistem, mekanisme, dan prosedur;70 
d. jangka waktu penyelesaian;71 
e. biaya/ tarif;72 
f. produk pelayanan;73 
g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;74 
h. kompetensi pelaksana;75 

66 Penjelasan Pasal 20, ayat 2, Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten 
dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan. 

67 Penjelasan Pasal 20, ayat 4, Keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang 
mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan 
lembaga swadaya masyarakat. 

68 Penjelasan Pasal 21, huruf a, Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pelayanan. 

69 Penjelasan Pasal 21, huruf b, Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

70 Penjelasan Pasal 21, huruf c, Tata cara pelayanan ymg dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

71 Penjelasan Pasal 21, huruf d, Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

72 Penjelasan Pasal 21, huruf e, Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

73 Penjelasan Pasal 21, huruf f, Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

74 Penjelasan Pasal 21, huruf g, Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 

75 Penjelasan Pasal 21, huruf h, Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
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i. pengawasan internal;76 
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;77 
k. jumlah pelaksana;78 
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 
resiko keragu- raguan; dan79 

n. evaluasi kinerja pelaksana.80 

Maklumat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur 

dalam bagian kedua maklumat pelayanan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009, sebagai berikut :  

Pasal 22 : (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 
maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan 
penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan 
standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

  (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dipublikasikan secara jelas dan luas.81 

Sistem informasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik diatur dalam pasal 23, bagian ketiga sistem informasi pelayanan publik, 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, sebagai berikut : 

Pasal 23 : (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem 
informasi yang bersifat nasional.82 

76 Penjelasan Pasal 21, huruf I, Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja 
atau atasan langsung pelaksana. 

77 Penjelasan Pasal 21, huruf j, Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 
lanjut. 

78 Penjelasan Pasal 21, huruf k, Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 
79 Penjelasan Pasal 21, huruf m, Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, 

risiko, dan keragu-raguan. 
80 Penjelasan Pasal 21, huruf n, Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. 
81 Penjelasan Pasal 22, ayat 2, Dipublikasikan secara jelas dan luas merupakan 

penginformasian kepada khalayak sehingga mudah diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses. 
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  (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.  
  (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi 

semua informasi pelayanan publik yang berasal dari 
penyelenggara pada setiap tingkatan. 

  (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang 
terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, 
sekurang- kurangnya meliputi:83 
a. profil penyelenggara;84 
b. profil pelaksana;85 
c. standar pelayanan;86 
d. maklumat pelayanan; 
e. pengelolaan pengaduan; dan87 
f. penilaian kinerja.88 

  (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara 
terbuka dan mudah diakses. 

Pasal 24 : Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau 
nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan 
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

82Penjelasan Pasal 23, ayat 1, Sistem informasi yang bersifat nasional berisi informasi 
seluruh penyelenggaraan pelayanan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan nasional 
tentang pelayanan publik. 

83 Penjelasan Pasal 23, ayat 4, Sistem informasi elektronik merupakan penerapan 
teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi 
merancang, memroses, menganalisis, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 

84 Penjelasan Pasal 23, ayat 4, huruf a, Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung 
jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor 
telepon, dan pos-el (email). 

85 Penjelasan Pasal 23, ayat 4, huruf b, Profil pelaksana meliputi pelaksana yang 
bertanggung jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-
el (email). 

86 Penjelasan Pasal 23, ayat 4, huruf c, Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap 
tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut. 

87 Penjelasan Pasal 23, ayat 4, huruf e, Pengelolaan pengaduan merupakan proses 
penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai 
dengan kepastian penyelesaian pengaduan. 

88 Penjelasan Pasal 23, ayat 4, huruf f, Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan 
penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan 
pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja 
pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu. 
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Biaya/tarif dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam pasal 

31, bagian keenam, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sebagai berikut : 

Pasal 31 : (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung 
jawab negara dan/ atau masyarakat.  

  (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab 
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada 
negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-
undangan.89 

  (3) Biaya/ tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan sebagaimana tiimaksud pada ayat 
(2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.  

  (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Pengelolaan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur 

dalam pasal 36 dan 37 bagian kesembilan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009, sebagai berikut : 

Pasal 36 : (1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan 
menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan 
pengaduan .  

  (2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal 
dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam 
batas waktu tertentu.90 

  (3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan 
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).91 

89 Penjelasan Pasal 31, ayat 2, Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu 
tanda penduduk dan akta kelahiran. 

90 Penjelasan Pasal 36, ayat 2, Mengelola pengaduan merupakan proses penanganan 
pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai dengan 
kepastian penyelesaian pengaduan. 

91 Penjelasan Pasal 36, ayat 3, Menindaklanjuti merupakan penyelesaian pengaduan 
sampai tuntas, termasuk kejelasan hasil, seperti sanksi kepada pelaksana, pengubahan pengaturan, 
dan penerbitan dokumen yang diminta pengadu. 
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  (4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat 
penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan 
yang disediakan.92 

Pasal 37 : (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan 
pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas 
penyelesaian yang cepat dan tuntas. 

  (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara.  

  (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sekurang-kurangnya meliputi: 
a. identitas pengadu;  
b. prosedur pengelolaan pengaduan;  
c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;  
d. prioritas penyelesaian pengaduan;  
e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada 

atasan pelaksana;  
f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;  
g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak 

terkait;  
h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.;  
i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan ; dan  
j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana 

pengaduan yang mudah diakses. 

Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur 

dalam pasal 40 sampai dengan 45, bagian kesatu pengaduan, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009, sebagai berikut : 

Pasal 40 : (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan 
publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.  

  (2)   Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-
undangan. 

  (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap:  
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau 

melanggar larangan; dan  

92 Penjelasan Pasal 36, ayat 4, Sarana pengaduan, antara lain nomor telepon, pesan 
layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (email), dan kotak 
pengaduan. 
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b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan. 

2.1.3.3 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan 

Publik 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Presiden Republik 

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 30 Oktober 

2012 pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, terdiri 

dari IX BAB, 51 Pasal, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 

ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Ruang lingkup pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

diatur dalam pasal 3 sampai dengan 6, Bab II ruang lingkup pelayanan publik 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, sebagai berikut : 

Pasal 3 : Ruang lingkup pelayanan publik meliputi : 
a. pelayanan barang publik;  
b. pelayanan jasa publik; dan  
c. pelayanan administratif. 

Pasal 4 : Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a meliputi: 
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah;  

b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 
suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan; dan  

c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya 
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang 
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
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kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi 
ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan.93 

Pasal 5 : Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
b meliputi : 
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;  

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan 
dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau 
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi 
Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 6 : (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang 
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 
oleh Masyarakat. 

  (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta Benda warga negara; 

b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang 
diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan 
penerima pelayanan.94 

Sistem pelayanan terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur 

dalam pasal 11 sampai dengan 21, Bab III Sistem pelayanan terpadu Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, sebagai berikut : 

93 Penjelasan Pasal 4, Yang dimaksud dengan "pengadaan" dalam ketentuan ini adalah 
penyediaan (providing) barang publik sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

94 Penjelasan Pasal 6, ayat 2, huruf b, Yang dimaksud dengan "tindakan administratif oleh 
instansi nonpemerintah" dalam ketentuan ini adalah pelayanan administratif yang diselenggarakan 
oleh badan hukum lainnya. 

Mulyadi, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan  
UIB repository @2018



Pasal 11 : (1) Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan 
terpadu.  

  (2)  Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dilingkungan 
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. 

Pasal 12 : Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: 
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

Masyarakat;  
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;  
c. memperpendek proses pelayanan;  
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, pasti, dan terjangkau; dan  
e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan. 
Pasal 13 : Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip: 

a. keterpaduan;95 
b. ekonomis;96  
c. koordinasi;97  
d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;98  
e. akuntabilitas;99 dan  
f. aksesibilitas.100 

95 Penjelasan Pasal 13, huruf a, Yang dimaksud dengan prinsip "keterpaduan" dalam 
ketentuan ini adalah pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu 
sistem. 

96 Penjelasan Pasal 13, huruf b, Yang dimaksud dengan prinsip "ekonomis" dalam 
ketentuan ini adalah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi Masyarakat. 

97 Penjelasan Pasal 13, huruf c, Yang dimaksud dengan prinsip "koordinasi" dalam 
ketentuan ini adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi 
harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi 
yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat. 

98 Penjelasan Pasal 13, huruf d, Yang dimaksud dengan prinsip "pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang" dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu 
dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari instansi 
induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

99 Penjelasan Pasal 13, huruf e, Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" dalam 
ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

100 Penjelasan Pasal 13, huruf f, Yang dimaksud dengan prinsip "aksesibilitas" dalam 
ketentuan ini adalah Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan. 
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Pasal 14 : (1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses 
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang 
dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik 
maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan.101  

  (2)  Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:  
a. sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau  
b. sistem pelayanan terpadu satu atap. 

  (3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan 
memadukan pelayanan secara elektronik.102 

Pasal 15 : (1)  Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara 
memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai 
dan tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 
pelayanan melalui satu pintu.  

  (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib 
dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bidang penanaman modal. 

Pasal 16 : (1)  Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a 
dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau 
pelimpahan wewenang dari:  
a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan 

lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga 
komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga 
lainnya kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem 
pelayanan terpadu;  

b. gubernur kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem 
pelayanan terpadu;  

c. bupati/walikota kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara 
sistem pelayanan terpadu;103 atau  

101 Penjelasan Pasal 14, ayat 1, Yang dimaksud dengan "satu kesatuan proses pengelolaan 
pelayanan" adalah mekanisme pengelolaan pelayanan dilakukan dalam satu sistem kontrol atau 
dalam satu kesatuan sistem pengendalian manajemen terhadap berbagai jenis pelayanan yang 
diintegrasikan agar memenuhi tujuan dan prinsip pelayanan terpadu. 

102 Penjelasan Pasal 14, ayat 3, Yang dimaksud dengan "memadukan pelayanan secara 
elektronik" adalah sistem pelayanan yang dilakukan dari berbagai unit kerja terkait yang berlokasi 
di berbagai tempat dimana keseluruhannya terhubung melalui sistem teknologi informasi. 

103 Penjelasan Pasal 16, ayat 1, huruf c, Pendelegasian wewenang atau pelimpahan 
wewenang dari bupati/walikota kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan 
terpadu di kabupaten/kota di dalamnya termasuk satuan kerja yang berada di kecamatan. 
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d. pimpinan korporasi kepada pimpinan Satuan Kerja 
Penyelenggara sistem pelayanan terpadu. 

  (2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, 
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan 
lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga 
lainnya, gubernur, bupati/walikota, pimpinan korporasi sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

  (3) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang 

diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan 
produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan;  

b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi 
persyaratan Standar Pelayanan;  

c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen 
perizinan dan/ atau nonperizinan atas nama pemberi delegasi 
wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen 
perizinan dan nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. 

2.1.3.4 Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 15 September 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 18 September 2014 pada lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, terdiri dari VIII BAB, 35 Pasal. 
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Tujuan, prinsip dan ruang linkup pelayanan terpadu satu pintu dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam pasal 2 sampai dengan 5, Bab II 

Tujuan, prinsip dan ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014, sebagai berikut : 

Pasal 2 : PTSP bertujuan : 
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

masyarakat;  
b. memperpendek proses pelayanan;  
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, pasti, dan terjangkau; dan  
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 

masyarakat.  
Pasal 3 : PTSP dilaksanakan dengan prinsip : 

a. keterpaduan;  
b. ekonomis;  
c. koordinasi;  
d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;  
e. akuntabilitas; dan  
f. aksesibilitas. 

Pasal 4 : Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

Pasal 5 : ( 1) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
dilaksanakan oleh :  
a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman 

Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang 
penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;  

b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang 
menjadi urusan provinsi; dan  

c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang 
menjadi urusan kabupaten/kota.  

2.1.3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
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ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2006 oleh Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia H. Moh. Ma’ruf, SE, terdiri dari XIV BAB, 30 Pasal. 

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diatur 

dalam Bab II, pasal 2 sampai dengan 3, tujuan dan sasaran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, sebagai berikut : 

Pasal 2 : Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:  
a. meningkatkan kualitas layanan publik;  
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik.  
Pasal 3 : Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:  

a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, 
transparan, pasti dan terjangkau;  

b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik; 

Penyederhanaan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 

pintu diatur dalam pasal 4 bab III penyederhanaan pelayanan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, sebagai berikut : 

Pasal 4 : (1) Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.  

  (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup :  
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan 

dilakukan oleh PPTSP;  
b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak 

melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan 
daerah;  

c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan daerah;  

d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui 
setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan 
sesuai dengan urutan prosedurnya;  

e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang 
sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;  

f. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; dan  

g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh 
informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. 
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Pembentukan dan prasarana perangkat daerah pelayanan terpadu satu pintu 

diatur dalam pasal 5 sampai dengan 8, bab IV perangkat daerah penyelenggara 

pelayanan terpadu satu pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006, sebagai berikut : 

Pasal 5 : (1) Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan 
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi 
perangkat daerah.  

  (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme 
pelayanan, yaitu:  
a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;  
b. tempat/ruang pemrosesan berkas;  
c. tempat/ruang pembayaran;  
d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan  
e. tempat/ruang penanganan pengaduan.   

Pasal 6 : Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan 
perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk 
mempercepat proses pelayanan. 

Pasal 7 : (1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua 
bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten / Kota.  

  (2) PPTSP mengeiola administrasi perizinan dan non perizinan 
dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 
dan kearnanan berkas.  

Proses, waktu dan biaya penyelenggaraan pelayanan diatur dalam pasal 9 

sampai dengan 12, bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006, sebagai berikut : 

Pasal 9 : (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan 
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen 
dilakukan secara terpadu satu pintu.  

  (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu 
jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.  

Pasal 10 : (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis 
di bawah koordinasi Kepala PPTSP.  
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  (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis 
terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.  

  (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 
kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan 
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu 
permohonan perizinan.   

Pasal 11 : Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan 
ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak 
diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.  

2.1.3.6 Peraturan Walikota Tanjungpinang tentang Pendelegasian 

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2009 tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, ditetapkan di 

Tanjungpinang pada tanggal 11 Juli 2009 oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati 

A. Manan, diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 11 Juli 2009 oleh Plt. 

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang H. Gatot Winoto, terdiri dari 12 pasal. 

Pendelegasian penandatanganan perizinan diatur dalam pasal 5, sebagai 

berikut : 

Pasal 5 : Mendelegasikan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perizinan 
kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Tanjungpinang dcngan jenis pelayanan sebagai berikut : 
1. Izin Mendirikan Bangunarr (lMB);  
2. Izin Usaha Jasa Konuruksi (IUJK);  
3. Izin Ternpat Usaha (SITU) 
4. Izin Usaha Horel/Wisma/Penginapan;  
5. Izin Usaha Totu & Travel, Biro Jasa;  
6. Izin Usaha Keimigrasian, Biro Perjalanan Wisata;  
7. Izin lusaha Panti Pijat/Spa/Massage ; 
8. Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka; 
9. Izin Usaha Hiburan : 

a. Tempat permainan anak-anak:  
b. Bilyard;  
c. Diskotik;  
d. Karaoke;  
e. Klub malam;  
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f. Padang golf. 
10. Tanda Daftar Indushi (TDI); 
11.  Izin Usaha Industri (lUI); 
12.  Izin Perluasan;  
13. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP); 
14. Tanda Daftar penrsahaan (TDP); 
15.  Tanda Daftar Gudang (TDG); 
16.  Izin Gangguan (HO); 
17.  Izin Reklame. 

 
Kewenangan penandatanganan perizinan dan tim teknis diatur dalam pasal 

6, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2009, 

sebagai berikut : 

Pasal 6 : Kepala Badan mempunyai kewenangan untuk menandatangani 
perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian sebagian 
kewenangan dari Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 7 : Seluruh pelayanan perizinan yang belum diatur sebagaimana tersebut 
pada pasal 5 peraturan ini, maka tetap berada dan atau dilaksanakan 
oleh Dinas/Instansu asal sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Pasal 8 : Setiap pelayanan Perizinan yang sifatnya memerlukan rekomendasi 
dari Dinas/lnstansi teknis, maka tetap dikeluarkan oleh Pejabat pada 
Dinas/lnstansi teknis sesuai dengan kewenangannya. 

2.1.3.7 Keputusan Walikota Tanjungpinang tentang Tim Teknis 

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 643 Tahun 2009 tentang Tim 

Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu, ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 

24 Oktober 2009 oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A. Manan, anggota tim 

terdiri dari dinas teknis terkait dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Tugas Tim Teknis dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

diatur dalam diktum kedua, memutuskan, menetapkan : 

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu bertugas : 

a. melaksanakan Pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat 
berita acara pemeriksaan serta membuat analisa/kajian sesuai 
bidangnya, jika diperlukan; 

Mulyadi, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan  
UIB repository @2018



b. memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu untuk memberikan izin atau menolak; 

c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang 
diberikan. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Dari beberapa literatur yang penulis baca, ditemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Padma Bunga Namaga, dengan judul “Implementasi Undang-Undang 

Nomor 25 Tahu 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Pelaksanaan 

Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP dan Perkembangan 

Investasi di Kota Tangerang ”, dengan lokasi penelitian di Kota 

Tangerang pada tahun 2016. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 

implementasi pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal di Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu masih tergolong belum 

maksimal, perkembangan investasi di Kota Tangerang setelah 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih perlu 

ditingkatkan lagi dengan upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya 

Manusia, secepatnya menyempurnakan dalam hal sarana dan prasana, 

membuat seluruh kewenangan sudah ada dalam satu kantor dengan 

memberikan masing-masing wakil dari dinas lain yang terkait dalam 

penerbitan izin dan harus lebih kreatif dalam mempromosikan potensi 
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yang ada di Kota Tangerang untuk menarik para investor agar berinvestasi 

di Kota Tangerang.  

2. Juliano Satria, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dalam Rangka Perizinan Penanaman Modal di Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta”, tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pembentukan perangkat daerah pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak 

didasarkan pada Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melainkan hanya berdasarkan Peraturan 

Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Penyelenggaraan PTSP 

masih terbatas sebagai kantor pos (post office) dimana penyelenggara 

PTSP hanya berperan sebagai perantara dalam pelayanan perizinan dan 

non perizinan, hanya terbatas menerima berkas dan menyerahkan dokemen 

perizinan yang telah selesai kepada pemohon tidak memiliki kewenangan 

memproses mengeluarkan perizinan secara langsung (tidak memeilik 

kewenangan penuh). Hal ini juga dikarenakan adanya ego sektoral masing-

masing SKPD Teknis dan keenganan untuk melimpahkan kewenangan 

penerbitan izin kepada PTSP. 

3. Deni Dermawan, dengan judul “Implementasi Pelayanan di Badan 

Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten 

Purwakarta” lokasi penelitian di Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2014. 

Hasi penelitian menunjukan bahwa Proses atau tahapan Implementasi 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan 
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oleh BPMPTSP Kabupaten Purwakarta belum dilaksanakan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan tahapan-tahapan 

proses penyelenggaraan kebijakan seperti yang tercantum dalam 

ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan penyelenggaraan kebijakan. 

Yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu di BPMPTSP Kabupaten Purwakarta antara lain : 

SOP yang dibuat tidak dibedakan antara SOP untuk pengurusan perijinan 

baru dan perpanjangan izin, Lamanya waktu proses perizinan banyak yang 

tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sekarang terutama pada beberapa 

izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan. Lamanya waktu proses 

perizinan ini juga pada beberapa izin tergantung kepada dinas teknis dalam 

memberikan rekomendasinya.  

Dari penelitian-penelitian tersebut diatas, walaupun sama-sama meneliti 

tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun berbeda dengan penelitian yang 

penulis lakukan, dimana penulis melakukan penelitian terhadap Efektifitas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang, dimana pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 mengatakan bahwa Pengolahan dokumen 

persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai 

dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. Oleh karena itu, 

penelitian ini adalah asli adanya, artinya secara akademik penelitian ini dapat 
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dipertanggungjawabkan, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama 

dengan judul penelitian ini. 

2.2 Landasan Teori 

Dalam penulisan suatu penelitian, teori berfungsi untuk memberikan 

arahan terhadap penelitian yang dilakukan. Permasalahan yang ada perlu 

dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan, agar permasalahan dapat 

dijelaskan dengan memuaskan. Dalam penelitian ini teori yang gunakan adalah 

teori efektivitas yang dikemukanan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto 

mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat 

mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum 

yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing 

ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak 

hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. 

Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat 

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat 

kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.104 

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. ”taraf 

kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. 

Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan 

104 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja 
Karya, 1988, hlm. 80. 
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hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 

pergaulan hidup.”105 

Teori Efektifitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, Hukum adalah 

kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, 

Metode Berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga 

menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, dilain pihak ada yang memandang 

hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg), Metode berpikir 

yang digunakan adalah deduktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai 

tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan 

tertentu.106 

Bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, 

menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yaitu : 107 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat 

105  Ibid, hal. 7. 
106 Ibid, hal. 1. 
107 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

PT. Rajawali Pers, Cet. 13, 2014, hlm. 8. 
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berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung 

dari aturan hukum itu sendiri. 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah :108 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup 
sistematis.  

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup 
sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.  

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 
yuridis yang ada. 

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 

tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional 

dan mempunyai mental yang baik. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap 

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal 

berikut :109 

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.   
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.   
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat.   
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada 
wewenangnya. 

108  Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm. 80. 
109 Ibid, hal, 82. 
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Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai 

alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana 

yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi 

patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut 

harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk 

kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-

elemen tersebut adalah :110 

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka 

waktu pengadaannya. 
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.  
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.  
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.  
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi 

fungsinya. 
Kemudian disebutkan beberapa elemen pengukur efektivitas yang 

tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang 
baik.  

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan 
sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.  

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau 
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat, sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan 

masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau 

110 Soekanto, Loc.Cit. 
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material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka 

hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah 

ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-

lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajibannya, dan seterusnya, substansi mencakup isi norma-norma hukum 

beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi 

pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada 

dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua 

keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam 

hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut : 

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.   
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan   
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. 

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat 

diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di 

Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan 

juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada 

tempatnya. 
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