
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Kuisoner 

Hasil pengambilan data kuisoner dengan pengisian sendiri dilakukan 

terhadap masyarakat yang telah menerima layanan, dengan jumlah sampel 

sebanyak 3261 responden yang mengisi kuisoner untuk lima belas layanan yang 

diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

Komposisi jumlah responden untuk masing-masing layanan perizinan yaitu : 

Tabel 4.1. Jumlah Responden Sesuai Layanan  
Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  

Kota Tanjungpinang 
   

NO NAMA JENIS PERIZINAN JUMLAH RESPONDEN 

1 2 3 

1 Izin Mendirikan Bangunan 32 
2 Izin Gangguan (HO) - 
3 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 14 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) 1 
5 Izin Usaha Industri (IUI) 1 
6 Izin Perluasan (IP) - 
7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 48 
8 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 48 

1 Lihat Bab. IV huruf a. Penetapan Jumlah Responden Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Teknis 
penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin 
diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-
masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel 
sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus : S ={Å² 
.N.P.Q}/{d²(N-1)+A².P.Q}, dimana : 
S = jumlah sampel 
Å² = lamda (faktor pengali) dengan dk=1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% 
N = populasi 
P (populasi menyebar normal) = Q=0,5 
d = 0,0 
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9 Tanda Daftar Gudang (TDG) 24 
10 Izin Tempat Usaha (SITU) 92 
11 Izin Usaha Hotel / Wisma / Penginapan 2 
12 Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa 6 
13 Izin Usaha Keimigrasian, Biro Perjalanan Wisata 1 
14 Izin Usaha Panti Pijat 1 
15 Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka 4 
16 Izin Usaha Tempat Hiburan   
  a.Tempat mainan anak-anak 1 
  b. Bilyard 3 
  c. Diskotik 1 
  d. Karaoke 2 
  e. Klub Malam  1 
  f. Padang Golf 0 

17 Izin Reklame 44 
J U M L A H 326 

Sumber :  Data diolah oleh peneliti bersumber dari 
http://bp2t.tanjungpinangkota.go.id/realisasi2017, diakses pada tanggal 3 Januari 
2018. 

Berdasarkan olahan hasil pengumpulan data kuisoner melalui pengisian 

sendiri untuk jenis unsur-unsur layanan didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari keseluruhan responden 

maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

30,30 % merasa tidak sesuai, 66,67 % merasa kurang sesuai dan 3,03 % 

merasa sesuai, sedangkan untuk jawaban sangat sesuai tidak ada yang 

memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT  adalah 21,21 % merasa tidak mudah, 75,76 % 

merasa kurang mudah dan 3,03 % merasa mudah, sedangkan untuk 

jawaban sangat mudah tidak ada yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 36,36 % tidak cepat, 57,58 % kurang cepat dan 6,06 % 

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



menjawab cepat, sedangkan untuk jawaban sangat cepat juga tidak ada 

yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 42,42 % responden merasa sangat mahal, 54,55 % merasa cukup 

mahal dan 3,03 % menjawab murah, sedangkan untuk jawaban gratis 

tidak ada yang memilih. 

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 12,12 % memilih tidak sesuai, 78,79 % memilih kurang sesuai dan 

9,09 % memilih sesuai, tidak ada yang memilih untuk jawaban sangat 

sesuai.  

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

tidak ada responden yang memilih tidak mampu, 18,18 % responden 

memilih kurang mampu, 81,82 % responden menjawab mampu, 

sedangkan untuk jawaban sangat mampu tidak ada responden yang 

memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 3,03 % menjawab tidak sopan, 3,03 % menjawab kurang sopan, 

93,94 % menjawab sopan, sedangkan untuk jawaban sangat sopan tidak 

ada responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, maka 21,21 % merasa buruk, 75,76 

% merasa cukup dan 3,03 responden merasa baik, tidak ada responden 

yang memilih sangat baik. 

i. Penilaian terakhir tentang mekanisme dan respon penanganan pengaduan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik didapatkan hasil 30,30 % 

responden merasa tidak direspon, 63,64 % merasa kurang respon, 6,06 % 

merasa respon, sedangkan untuk jawaban sangat respon tidak ada yang 

memilih. 
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2. Untuk layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dari keseluruhan 

responden maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

14,29 % merasa tidak sesuai, 71,43 % merasa kurang sesuai dan 14,29 % 

merasa sesuai, sedangkan untuk jawaban sangat sesuai tidak ada yang 

memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 21,43 % merasa tidak 

mudah, 78,57 % merasa kurang mudah, sedangkan untuk jawaban mudah 

dan sangat mudah tidak ada yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 21,43 % tidak cepat, 64,29 % kurang cepat dan 14,29 % 

menjawab cepat, sedangkan untuk jawaban sangat cepat juga tidak ada 

yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 0 % responden merasa sangat mahal, 7,14 % merasa cukup mahal 

dan 0 % menjawab murah, sedangkan 92,86 % menjawab gratis. 

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 35,71 % menjawab tidak sesuai, 57,14 % memilih kurang sesuai 

dan 7,14 % memilih sesuai, tidak ada yang memilih untuk jawaban 

sangat sesuai.  

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

tidak ada responden yang memilih tidak mampu, 7,14 % responden 

memilih kurang mampu, 85,71 % responden menjawab mampu, 7,14 % 

responden memilih sangat mampu. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 0 % untuk jawaban tidak sopan dan kurang sopan, 71,43 % 

responden menjawab sopan,  28, 57 responden menjawab sangat sopan. 
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h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, maka 7,14 % responden menilai 

buruk, 57,14 % merasa cukup dan 28,57 responden merasa baik, 7,14 % 

responden memilih sangat baik. 

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 7,14 % responden merasa tidak direspon, 71,43 % 

merasa kurang respon, 21,43 % responden merasa respon, sedangkan 

untuk jawaban sangat respon tidak ada yang memilih. 

3. Untuk layanan Tanda Daftar Industri (TDI), dari keseluruhan responden maka 

diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

100 % responden menjawab kurang sesuai, sedangkan untuk jawaban 

tidak sesuai, sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 100 % responden merasa 

kurang mudah, sedangkan untuk jawaban tidak mudah, mudah dan sangat 

mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 100 % responden memilih tidak cepat sedangkan pilihan 

kurang cepat, cepat dan sangat cepat tidak ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis sedangkan pilihan sangat mahal, 

cukup mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih kurang sesuai sedangkan pilihan tidak 

sesuai, sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 
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tidak ada responden yang memilih mampu sebanyak 100 %, sedangkan 

pilihan tidak mampu, kurang mampu dan sangat mampu tidak ada yang 

memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, maka 100 % responden memilih 

cukup sedangkan untuk jawaban buruk, baik dan sangat baik tidak ada 

responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 100 % responden menilai kurang respon sedangkan 

untuk jawaban tidak respon, respon dan sangat respon tidak ada 

responden yang memilih. 

4. Untuk layanan Izin Usaha Industri (IUI), dari keseluruhan responden maka 

diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

100 % responden menjawab kurang sesuai, sedangkan untuk jawaban 

tidak sesuai, sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 100 % responden merasa 

kurang mudah, sedangkan untuk jawaban tidak mudah, mudah dan sangat 

mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 100 % responden memilih kurang cepat sedangkan 

pilihan tidak cepat, cepat dan sangat cepat tidak ada responden yang 

memilih. 
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d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis sedangkan pilihan sangat mahal, 

cukup mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih tidak sesuai sedangkan kurang sesuai, 

sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

tidak ada responden yang memilih mampu sebanyak 100 %, sedangkan 

pilihan tidak mampu, kurang mampu dan sangat mampu tidak ada yang 

memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, maka 100 % responden memilih 

cukup sedangkan untuk jawaban buruk, baik dan sangat baik tidak ada 

responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 100 % responden menilai kurang respon sedangkan 

untuk jawaban tidak respon, respon dan sangat respon tidak ada 

responden yang memilih. 

5. Untuk layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dari keseluruhan 

responden maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

77,08 % responden menjawab sesuai, 22,92 % responden memilih sangat 
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sesuai sedangkan untuk jawaban tidak sesuai, kurang sesuai tidak ada 

responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 83,33 % responden 

merasa mudah, 16,67 % merasa sangat mudah sedangkan untuk jawaban 

tidak mudah, kurang mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 2,08 % responden memilih kurang cepat, 68,75 % 

responden memilih cepat, 29,17 % responden memilih sangat cepat 

sedangkan pilihan kurang cepat, tidak ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 2,08 % responden cukup mahal, 2,08 % responden memilih murah, 

95,83 % responden memilih gratis sedangkan pilihan sangat mahal tidak 

ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 89,58 % responden memilih sesuai, 10,42 % responden memilih 

sangat sesuai sedangkan pilihan tidak sesuai dan kurang sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 81,25 % responden memilih mampu, 18,75 % responden 

memilih sangat mampu, sedangkan pilihan tidak mampu, kurang mampu 

tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 83,33 % responden memilih sopan, 16,67 % responden memilih 

sangat sopan sedangkan untuk pilihan tidak sopan, kurang sopan tidak 

responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 2,08 % responden 

memilih cukup, 83,33 % responden memilih baik, 14,58 % responden 
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memilih sangat baik sedangkan untuk jawaban buruk tidak ada responden 

yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 85,42 % responden menilai respon, 14,58 % responden 

menilai sangat respon sedangkan untuk jawaban tidak respon dan kurang 

respon tidak ada responden yang memilih. 

6. Untuk layanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dari keseluruhan responden 

maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

79,17 % responden menjawab sesuai, 20,83 % responden memilih sangat 

sesuai sedangkan untuk jawaban tidak sesuai, kurang sesuai tidak ada 

responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 89,58 % responden 

merasa mudah, 10,42 % merasa sangat mudah sedangkan untuk jawaban 

tidak mudah dan kurang mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 62,50 % responden memilih cepat, 37,50 % responden 

memilih sangat cepat, sedangkan pilihan tidak cepat dan kurang cepat 

tidak ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 10,42 % responden memilih murah, 89,58 % responden memilih 

gratis, sedangkan pilihan sangat mahal cukup mahal tidak ada responden 

yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 87,50 % responden memilih sesuai, 12,50 % responden memilih 

sangat sesuai sedangkan pilihan tidak sesuai dan kurang sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 
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f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 85,42 % responden memilih mampu, 14,58 % responden 

memilih sangat mampu, sedangkan pilihan tidak mampu, kurang mampu 

tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 79,17 % responden memilih sopan, 20,83 % responden memilih 

sangat sopan sedangkan untuk pilihan tidak sopan, kurang sopan tidak 

ada responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 2,08 % responden 

memilih cukup, 87,50 % responden memilih baik, 10,42 % responden 

memilih sangat baik sedangkan untuk jawaban buruk tidak ada responden 

yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 91,67 % responden menilai respon, 8,33 % responden 

menilai sangat respon sedangkan untuk jawaban tidak respon dan kurang 

respon tidak ada responden yang memilih. 

7. Untuk layanan Tanda Daftar Gudang (TDG), dari keseluruhan responden 

maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

54,17 % responden menjawab tidak sesuai, 45,83 % responden memilih 

kurang sesuai sedangkan untuk jawaban sesuai dan sangat sesuai tidak 

ada responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 58,33 % responden 

merasa tidak mudah, 41,67 % merasa kurang mudah sedangkan untuk 

jawaban mudah dan sangat mudah tidak ada responden yang memilih. 
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c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 45,83 % responden memilih tidak cepat, 54,17 % 

responden memilih kurang cepat, sedangkan pilihan cepat dan sangat 

cepat tidak ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis, sedangkan pilihan sangat mahal 

cukup mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 41,67 % responden memilih tidak sesuai, 58,33 % responden 

memilih kurang sesuai sedangkan pilihan sesuai dan sangat sesuai tidak 

ada responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 12,50 % responden memilih tidak mampu, 25,00 % responden 

memilih kurang mampu, 62,50 % responden memilih mampu sedangkan 

pilihan sangat mampu tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 4,17 % responden memilih tidak sopan, 12,50 % responden memilih 

kurang sopan, 83,33 % res;onden memilih sopan sedangkan untuk pilihan 

sangat sopan tidak ada responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 58,33 % responden 

memilih cukup, 41,67 % responden memilih baik, sedangkan untuk 

jawaban buruk dan sangat baik tidak ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 12,50 % responden menilai tidak respon, 58,33 % 

responden menilai kurang respon, 29,17 % responden menilai respon 

sedangkan untuk jawaban sangat respon tidak ada responden yang 

memilih. 
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8. Untuk layanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dari keseluruhan responden 

maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

4,35 % responden menjawab kurang sesuai, 81,52 % responden memilih 

sesuai, 14,13 % responden memilih sangat sesuai sedangkan untuk 

jawaban tidak sesuai tidak ada responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 5,43 % responden 

merasa kurang mudah, 76,09 % responden merasa mudah, 18,48 % 

responden memilih sangat mudah sedangkan untuk jawaban tidak mudah 

tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 6,52 % responden memilih kurang cepat, 66,30 % 

responden memilih cepat, 27,17 % responden memilih sangat cepat 

sedangkan pilihan tidak cepat tidak ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 4,35 % responden memilih murah, 95,65 % responden memilih 

gratis, sedangkan pilihan sangat mahal dan cukup mahal tidak ada 

responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 4,35 % responden memilih kurang sesuai, 82,61 % responden 

memilih sesuai, 13,04 % responden memilih sangat sesuai sedangkan 

pilihan tidak sesuai tidak ada responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 88,04 % responden memilih mampu, 11,96 % responden 

memilih sangat mampu, sedangkan pilihan tidak mampu dan kurang 

mampu tidak ada yang memilih. 
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g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 83,07 % responden memilih sopan, 16,30 % responden memilih 

sangat sopan sedangkan untuk pilihan tidak sopan, kurang sopan tidak 

ada responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 8,70 % responden 

memilih cukup, 79,35 % responden memilih baik, 11,96 % responden 

memilih sangat baik sedangkan untuk jawaban buruk tidak ada responden 

yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 5,43 % responden menilai kurang respon, 79,35 % 

responden menilai respon, 15,22 responden menilai sangat respon 

sedangkan untuk jawaban tidak respon tidak ada responden yang 

memilih. 

9. Untuk layanan Izin Usaha Hotel / Wisma / Penginapan, dari keseluruhan 

responden maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 50 

% responden menjawab kurang sesuai, 50 % responden memilih sesuai 

sedangkan untuk jawaban tidak sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 100 % responden merasa 

kurang mudah, sedangkan untuk jawaban tidak mudah, mudah dan sangat 

mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 50 % responden memilih tidak cepat, 50 % responden 

memilih kurang cepat, sedangkan pilihan cepat dan sangat cepat tidak 

ada responden yang memilih. 
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d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis, sedangkan pilihan sangat mahal 

cukup mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 50 % responden memilih tidak sesuai, 50 % responden memilih 

kurang sesuai sedangkan pilihan sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 100 % responden memilih tidak mampu, sedangkan pilihan 

kurang mampu, mampu dan sangat mampu tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 50 % responden memilih kurang sopan, 50 % responden memilih 

sopan sedangkan untuk pilihan tidak sopan, sangat sopan tidak ada 

responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 100 % responden 

memilih baik, sedangkan untuk jawaban buruk, cukup dan sangat baik 

tidak ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 50 % responden menilai kurang respon, 50 % responden 

menilai respon sedangkan untuk jawaban tidak respon dan sangat respon 

tidak ada responden yang memilih. 

10. Untuk layanan Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa, dari keseluruhan 

responden maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

33,33 % responden menjawab tidak sesuai, 66,67 % responden memilih 
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kurang sesuai sedangkan untuk jawaban sesuai dan sangat sesuai tidak 

ada responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 66,67 % responden 

merasa tidak mudah, 33,33 % merasa kurang mudah sedangkan untuk 

jawaban mudah dan sangat mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 50 % responden memilih tidak cepat, 50 % responden 

memilih kurang cepat, sedangkan pilihan cepat dan sangat cepat tidak 

ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 16,67 % responden sangat mahal, 83,33 % responden memilih 

gratis, sedangkan pilihan cukup mahal dan murah tidak ada responden 

yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 50 % responden memilih tidak sesuai, 50 % responden memilih 

kurang sesuai sedangkan pilihan sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 66,67 % responden memilih kurang mampu, 33,33 % 

responden memilih mampu, sedangkan pilihan tidak mampu dan sangat 

mampu tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan, sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 33,33 % responden 
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memilih cukup, 66,67 % responden memilih baik, sedangkan untuk 

jawaban buruk dan sangat baik tidak ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 33,33 % responden menilai tidak respon, 66,67 % 

responden menilai kurang respon sedangkan untuk jawaban respon dan 

sangat respon tidak ada responden yang memilih. 

11. Untuk layanan Izin Usaha Keimigrasian, Biro Perjalanan Wisata, dari 

keseluruhan responden maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

100 % responden menjawab sesuai, sedangkan untuk jawaban tidak 

sesuai, kurang sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang 

memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 100 % responden merasa 

mudah, sedangkan untuk jawaban tidak mudah, kurang mudah dan sangat 

mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 100 % responden memilih kurang cepat, sedangkan 

pilihan tidak cepat, cepat dan sangat cepat tidak ada responden yang 

memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis, sedangkan pilihan cukup mahal, 

mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sesuai, sedangkan pilihan tidak sesuai, 

kurang sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 
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sebanyak 100 % responden memilih mampu, sedangkan pilihan tidak 

mampu, kurang mampu dan sangat mampu tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan, sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 100 % responden 

memilih cukup, sedangkan untuk jawaban buruk dan sangat baik tidak 

ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 100 % responden menilai respon, sedangkan untuk 

jawaban tidak respon, kurang respon dan sangat respon tidak ada 

responden yang memilih. 

12. Untuk layanan Izin Usaha Panti Pijat, dari keseluruhan responden maka 

diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

100 % responden menjawab sesuai, sedangkan untuk jawaban tidak 

sesuai, kurang sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang 

memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 100 % responden merasa 

mudah, sedangkan untuk jawaban tidak mudah, kurang mudah dan sangat 

mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 100 % responden memilih kurang cepat, sedangkan 

pilihan tidak cepat, cepat dan sangat cepat tidak ada responden yang 

memilih. 
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d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis, sedangkan pilihan cukup mahal, 

mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sesuai, sedangkan pilihan tidak sesuai, 

kurang sesuai dan sangat sesuai tidak ada responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 100 % responden memilih mampu, sedangkan pilihan tidak 

mampu, kurang mampu dan sangat mampu tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan, sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 100 % responden 

memilih cukup, sedangkan untuk jawaban buruk dan sangat baik tidak 

ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 100 % responden menilai respon, sedangkan untuk 

jawaban tidak respon, kurang respon dan sangat respon tidak ada 

responden yang memilih. 

13. Untuk layanan Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka dari keseluruhan 

responden maka diperoleh jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 25 

% responden menjawab tidak sesuai, 75 % responden memilih kurang 

sesuai sedangkan untuk jawaban sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih.   
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b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 100 % responden merasa 

tidak mudah, sedangkan untuk jawaban kurang mudah, mudah dan sangat 

mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 75 % responden memilih tidak cepat, 25 % responden 

memilih kurang cepat, sedangkan pilihan cepat dan sangat cepat tidak 

ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden menjawab gratis, sedangkan pilihan sangat mahal, 

cukup mahal dan murah tidak ada responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 50 % responden memilih tidak sesuai, 50 % responden memilih 

kurang sesuai sedangkan pilihan sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 25 % responden memilih tidak mampu, 50 % responden 

memilih mampu, 25 % responden memilih mampu, sedangkan pilihan 

sangat mampu tidak ada responden yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 25 % responden memilih kurang sopan, 75 % responden memilih 

sopan sedangkan untuk pilihan tidak sopan dan sangat sopan tidak ada 

responden yang memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 75 % responden 

memilih cukup, 25 % responden memilih baik, sedangkan untuk jawaban 

buruk dan sangat baik tidak ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
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didapatkan hasil 75 % responden menilai tidak respon, 25 % responden 

menilai kurang respon sedangkan untuk jawaban respon dan sangat 

respon tidak ada responden yang memilih. 

14. Untuk layanan Izin Hiburan, dari keseluruhan responden maka diperoleh 

jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 25 

% responden menjawab tidak sesuai, 75 % responden memilih kurang 

sesuai sedangkan untuk jawaban sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 37,50 % responden 

merasa tidak mudah, 62,50 % merasa kurang mudah, sedangkan untuk 

jawaban mudah dan sangat mudah tidak ada responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 62,50 % responden memilih tidak cepat, 37,50 % 

responden memilih kurang cepat, sedangkan pilihan cepat dan sangat 

cepat tidak ada responden yang memilih. 

d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 100 % responden memilih gratis.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 75 % responden memilih tidak sesuai, 25 % responden memilih 

kurang sesuai sedangkan pilihan sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalsam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 12,50 % responden memilih tidak mampu, 62,50 % responden 

memilih kurang mampu, 25 % responden memilih mampu, sedangkan 

pilihan sangat mampu tidak ada yang memilih. 
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g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan, sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 12,50 % responden 

memilih buruk, 12,50 % responden memilih cukup, 75 % responden 

memilih baik, sedangkan untuk jawaban buruk, cukup dan sangat baik 

tidak ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 37,50 % responden menilai tidak respon, 62,50 % 

responden menilai kurang respon sedangkan untuk jawaban respon dan 

sangat respon tidak ada responden yang memilih. 

15. Untuk layanan Izin Reklame, dari keseluruhan responden maka diperoleh 

jawaban kuisoner sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan pemahaman responden tentang kesesuaian persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan dengan yang diminta petugas, didapat hasil 

2,27 % responden menjawab kurang sesuai, 97,73 % responden memilih 

sesuai sedangkan untuk jawaban tidak sesuai dan sangat sesuai tidak ada 

responden yang memilih.   

b. Responden yang memberi penilaian terhadap kemudahan prosedur 

pelayanan di BPPT Kota Tanjungpinang adalah 22,27 % responden 

merasa kurang mudah, 95,45 % merasa mudah, 2,27 % responden 

memilih sangat mudah sedangkan untuk jawaban tidak mudah tidak ada 

responden yang memilih. 

c. Kemudian berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan, 

diperoleh hasil 2,27 % responden memilih kurang cepat, 95,45 % 

responden memilih cepat, 2,27 % responden memilih sangat cepat 

sedangkan pilihan tidak cepat tidak ada responden yang memilih. 
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d. Berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, maka didapat 

hasil 2,27 % responden memilih murah, 97,73 % responden memilih 

gratis, sedangkan pilihan sangat mahal dan cukup mahal tidak ada 

responden yang memilih.  

e. Berkaitan dengan kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, didapatkan 

hasil 97,73 % responden memilih sesuai, 2,27 % responden memilih 

sangat sesuai sedangkan pilihan tidak sesuai dan kurang sesuai tidak ada 

responden yang memilih. 

f. Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

baik dari aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, 

sebanyak 95,45 % responden memilih mampu, 4,55 % responden 

memilih sangat mampu, sedangkan pilihan tidak mampu, kurang mampu 

tidak ada yang memilih. 

g. Selanjutnya penilaian terhadap perilaku petugas pelayanan, didapatkan 

hasil 100 % responden memilih sopan, sedangkan untuk pilihan tidak 

sopan, kurang sopan dan sangat sopan tidak ada responden yang 

memilih. 

h. Kemudian terkait kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, didapatkan hasil 100 % responden 

memilih baik, sedangkan untuk jawaban buruk, cukup dan sangat baik 

tidak ada responden yang memilih.  

i. Penilaian unsur terakhir adalah tentang mekanisme dan respon 

penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

didapatkan hasil 97,73 % responden menilai respon, 2,27 % responden 

menilai sangat respon sedangkan untuk jawaban tidak respon dan kurang 

respon tidak ada responden yang memilih. 
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4.1.2 Hasil Penelitian Pustaka/Studi Dokumen 

4.1.2.1 Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada pada saat 

ini, banyak terobosan yang dilakukan oleh bangsa indonesia dengan tujuan 

mewujudkan cita-cita bangsa yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.2 Dengan kejadian gerakan reformasi yang terjadi pada 

tahun 1998, maka banyak tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat diantaranya 

dalam bidang administrasi publik dimana tuntutan tersebut adalah memberikan 

pelayanan yang baik dari sebelumnya. Tuntutan akan pelayanan yang baik bagi 

seluruh masyarakat Indonesia sepertinya akan sulit jika semuanya dilaksanakan 

secara sentralistik, sehingga pada saat itu mendorong pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralistik bagi daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan 

antara daerah kecil dengan kota-kota besar yang ada. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah berwenang mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, 

2 Tertuang dalam alinea ke dua pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu “… dan 
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia 
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. 
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peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan. 

Idealnya dengan otonomi daerah, kualitas pelayanan publik akan semakin 

baik, karena regulasi dan kebijakan terhadap pelayanan berada ditangan 

pemerintah daerah. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kondisi 

penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih belum memadai, karena masih 

banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun 

melalui media masa, seperti: prosedur yang berbeli-belit, tidak ada kepastian 

jangka waktu penyelesaian, tidak jelas biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan 

yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

Penerapan otonomi daerah yang selama ini masih sebatas sebagai upaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Komitmen untuk memperbaiki 

kondisi masyarakat secara nyata dan sistemik melalui perbaikan kinerja organisasi 

dan layanan publik relatif masih rendah.  

Seiring dengan perkembangan pemerintahan didaerah, maka berbagai 

pelayanan pun mengalami perkembangan juga. Ada daerah yang jenis 

pelayanannya sedikit, namun ada pula daerah yang pelayanannya relatif banyak. 

Setiap pemerintah daerah memiliki jenis pelayanan yang berbeda-beda sesuai 

dengan karakteristik dan kompleksitas yang dihadapi oleh masing-masing daerah. 

Lembaga pelayanannya pun berbeda-beda, baik penyelenggara maupun nama dan 

bentuk pelayanannya. 
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Salah satu pelayanan prima yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah 

adalah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)3 (one stop service), yaitu: Pola 

pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan dalam satu atap diselenggarakan 

dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 

keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu. Pola pelayanan terpadu 

satu pintu, ditujukan untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, 

masyarakat cukup datang kesatu tempat untuk mendapatkan layanan, tidak perlu 

mendatangi ke dinas/instansi pemberi izin yang lokasinya tersebar. Pola 

pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat oleh beberapa 

instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-

masing.4 

Beberapa daerah telah melaksanakan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan berbagai 

variant lingkup bidang tugas dan kewenangannya, terutama untuk jenis pelayanan 

tertentu yang prosesnya memiliki keterkaitan dan perizinan lainnya. Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan unit kerja yang dibentuk oleh 

pemerintah daerah dengan lokasi tempat/kantor tersendiri dan ditetapkan 

koordinator dan susunan organisasinya. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

umumnya, selain menyelenggarakan pelayanan perizinan yang memiliki 

keterkaitan dengan perizinan lain, juga menyelenggarakan pelayanan perizinan 

yang tidak memiliki keterkaitan serta pelayanan non perizinan. 
3 Lihat Pasal 1 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
4 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan 

Implementasi, Yogyakarta: Gava Media, 2011, hlm. 88. 
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Proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

yang berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan besarnya biaya dan 

kepastian waktu dalam proses penyelesaian, lokasi atau tempat yang tersebar dan  

adanya biaya ekstra yang dikeluarkan, menjadi sorotan dan keluhan masyarakat 

umum dan swasta / dunia usaha baik ditingkat lokal, nasional maupun 

internasional. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat 

dan dapat menghambat masuknya investasi serta pengembangan perekonomian 

daerah. Pada gilirannya, tidak menguntungkan daerah dan akan melemahkan atau 

mengganggu kemampuan daerah untuk membiayai otonominya. 

Pemerintah daerah telah mengambil langkah kebijakan penyederhanaan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan membentuk Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. Bercermin dari pengalaman pelaksanaan PTSP, 

penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan tidak sesederhana teori dan 

semudah membuat konsepnya. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan merupakan proses kegiatan berkelanjutan yang harus dilaksanakan 

secara bertahap dan terpadu dengan program lain, dan dilandasi komitmen serta 

kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam praktek 

pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mengalami 

pasang surut, bahkan dibeberapa daerah PTSP tidak berfungsi sebagaimana 

diharapkan, dan penyelenggaraan pelayanan kembali dilakukan secara tradisional 

di masing-masing dinas/instansi. 
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Dibeberapa daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu 

pintu atau one stop service, telah berhasil dilaksanakan dengan baik, bahkan 

keberhasilan praktek terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan diakui dan 

mendapat penghargaan dari pemerintah dan lembaga internasional (ISO). Dalam 

proses perkembangannya, daerah-daerah tersebut telah mampu menciptakan iklim 

kondusif bagi kegiatan dunia usaha mengembangkan usaha dan meningkatkan 

investasi. Disisi lain, dampak positifnya adalah meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintahan daerah. 

Penerapan pelayanan one stop service atau satu atap pada dasarnya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas melalui peminimalan jarak geografis atar 

fungsi terkait, dengan demikian dapat diperpendek waktu yang diperlukan untuk 

proses pelayanan, penggunaan jasa layanan juga menjadi lebih mudah untuk 

memperoleh layanan. Yang senantiasa harus dicermati dalam penerapan pola 

layanan one stop service atau layanan satu atap adalah koordinasi diantara 

beberapa instansi yang terkait. 

Evaluasi terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang akan disatu atapkan perlu 

dilakukan. Hal yang paling mudah dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

satu atap bagi bidang-bidang yang berbeda, hanya sebatas pada layanan lini 

pertama, yaitu tempat penerimaan berkas ajuan layanan, tindakan selanjutnya 

untuk penyelesaiannya tetap pada instansi masing-masing. Penempatan personal 

yang handal sangat menentukan efektifitas penyelenggaraan. Selain petugas lini 

depan, maka perlu ditempatkan seorang kurir untuk masing-masing instansi guna 

memperlancar alur layanan dan penyelesaian pekerjaan layanan. Kemudian, untuk 
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mempermudah masyarakat pengguna layanan memperoleh layanan, maka desain 

layanan harus dikomunikasikan sejelas-jelasnya. 

Dari penelusuran atas keberhasilan daerah seperti Kabupaten Jembrana, 

Kabupaten Sragen, Kabupaten Solok, Kabupaten Pare-Pare, dan daerah lainnya, 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan 

terpadu dan atau dengan nama lainnya, ternyata sangat ditentukan oleh kebijakan 

dan komitmen pimpinan daerah.5 Komitmen Kepala Daerah dan jajaran aparat 

pelaksana yang didukung oleh DPRD, telah berhasil melakukan restrukturasi 

organisasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kontribusinya sangat 

tinggi dalam meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan yang efisien dan 

efektif, mengefektifkan sistem, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta 

ketegasan dan kejelasan pengawasan, sanksi dan reward. 

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengaplikasikan pelayanan one 

stop service. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memperjelas 

dan mempertegas bahwa kebijakan penyelenggaraan perizinan didaerah harus 

dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Namun, kenyataannya menunjukkan 

bahwa masih sedikit pemerintah daerah yang berhasil dalam implementasi dan 

aplikasi one stop service (pelayanan terpadu satu pintu). 

 

 

 

5 http://ptsp-nasional.blogspot.com/2010/11/cara-bijak-menyelenggarakan-ptsp.html, 
diakses pada 12 Agustus 2018. 
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4.1.2.2 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu 

bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap harus 

memperhatikan atau berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan 

publik. Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman  

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut : (1) Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-

belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. (2) Kejelasan, diartikan sebagai 

persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, Unit kerja/pejabat yang 

berwenang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksaan pelayanan publik, rincian biaya 

pelayanan publik dan tata cara pembayaran. (3) Kepastian Waktu, Pelaksanaan 

pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. (4) 

Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. (5) 

Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. (6) Tanggung Jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. (7) 

Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan 

informatika. (8) Kemudahan Akses, tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan 

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



yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informasi. (9) Kedisiplinan, Kesopanan dan 

keramahan, pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan satun, ramah, serta 

memberikan pelayanan yang ikhlas. (10) Kenyamanan, lingkungan pelayanan 

harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, 

lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya 

Selain itu, pemberi layanan tidak hanya dituntut untuk berperilaku disiplin, 

ramah maupun sopan santun, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelaksana 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: (a) 

Adil dan tidak diskriminatif; (b) Cermat; (c) Santun dan ramah; (d) Tegas, andal, 

dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; (f) Profesional; (g) Tidak 

mempersulit; (h) Patuh pada perintah atasan yang wajar; (i) Menjunjung tinggi 

nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; (j) Tidak 

membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; (k) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat 

untuk menghindari benturan kepentingan; (l) Tidak menyalahgunakan sarana dan 

prasarana serta fasilitas publik; (m) Tidak memberikan informasi yang salah atau 

menyeesatkan dalam menanggapi permintaan informasai serta proaktif dalam 

memenuhi kepentingan masyarakat; (n) Tidak menyalahgunakan informasi, 

jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; (o) Sesuai dengan kepantasan; dan 

(p) Tidak menyimpang dari prosedur. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Efektifitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang 

Kelembagaan merupakan salah satu pilar/parameter yang diukur, yang 

antara lain mencakup lingkungan kelembagaan, kualitas institusi, peranan institusi 

pemerintahan secara efisien, dan manajemen keuangan publik/negara. Dengan 

demikian, kualitas birokrasi pemerintah dan efektifitas dan efiesiensi manajemen 

pemerintahan, termasuk didalamnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

merupakan salah satu faktor pendorong daya saing nasional suatu negara. 

Variabel yang berkaitan dengan manajemen pemerintah antara lain pemborosan 

atas belanja pemerintah, hambatan atas peraturan pemerintah, efisiensi atas 

kerangka kerja kebijakan, dan transparansi atas pengambilan keputusan. 

Untuk meningkatkan daya saing tersebut, maka diperlukan berbagai 

kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejauh 

ini, permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat 

ditentukan oleh beberapa aspek, seperti: pengembangan kebijakan dan strateginya, 

kelembagaannya, pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya 

manusianya, serta bagaimana dukungan sarana dan prasarana serta ilmu teknologi. 

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang 

memegang peranan sangat tinggi, terutama untuk 4 instansi pemerintah yang 

memegang peranan sangat penting dalam kepemerintahan yaitu kepolisian, 
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kejaksaan, pengadilan dan DPRD.6 Seharusnya instansi tersebut mampu 

memberikan cerminan yang baik dan positif terhadap masyarakat, akan tetapi 

pada kenyataannya justru keempat lembaga tersebut yang mempunyai citra buruk 

di masyarakat. Berbagai permasalahan yang masih saja dihadapi terkait dengan 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menyangkut beberapa aspek yang 

menjadi penentu kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana 

penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik 

tersebut. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang pada awalnya 

terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang. 

Kemudian pada Tahun 2014 dilakukan Perubahan tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

Tugas pokok Utama BP2T Kota Tanjungpinang adalah tugas membantu 

Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan 

kebijakan daerah, koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi 

6 https://news.detik.com/bbc-world/d-3441162/survei-tii-dpr-lembaga-terkorup-menurut-
persepsi-warga, diakses pada tanggal 3 Februari 2018. 
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dibidang perizinan.7 Dalam menjalankan tugas tersebut, BP2T Kota 

Tanjungpinang menjalankan Fungsi  sebagai berikut:8 (a) Perumusan kebijakan 

teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu; (b) Pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu; (c) 

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu; (d) 

Pelaksanaan urusan  kesekretariatan badan; dan (e) Pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Walikota Tanjungpinang di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. 

Sebagai ujung tombak pelayanan perizinan, Visi Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang adalah “Terwujudnya Pelayanan Perizinan Prima 

dalam Menunjang Investasi yang Kondusif di Kota Tanjungpinang Tahun 2018”9.  

Dalam Visi tersebut yang dimaksud dengan Pelayanan Prima adalah pelayanan 

yang dijalankan oleh sumber daya aparatur secara profesional berdasarkan kepada 

Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal. 

Sedangkan kondusif adalah situasi tenang sehingga memberikan hasil yang 

diinginkan. 

Adapun Misi BP2T Kota Tanjungpinang yaitu:10 (1) Mempersiapkan 

penerapan prosedur perizinan dengan pola pelayanan satu pintu. Misi ini 

mengandung makna Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan 

pelayanan perizinan selalu berpedoman kepada prosedur  dan peraturan yang ada 

7 Lihat Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan 
Fungsi Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

8 Ibid,. 
9 Lihat Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan BP2T Tahun 2016, hlm. 6. 
10 Ibid, hal, 7. 
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dengan pola one stop service. (2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan 

peningkatan, pemantauan, pengendalian perizinan. Misi ini mengandung makna 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai peran dalam meningkatkan iklim 

usaha di Kota Tanjungpinang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor  5 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka 

struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar IV.1. Struktur Organisasi BP2T Kota Tanjungpinang11. 

Sebagai upaya untuk memudahkan menetapkan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM), Pemerintah telah menetapkan setidaknya 9 unsur sebagai 

11 Data diperoleh dari Buku Profil BP2T, 2017, hlm. 10. 
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parameter penilaian.12 Unsur-unsur tersebut seperti: (1) Persyaratan Pelayanan; 

(2) Prosedur Pelayanan; (3) Jangka waktu penyelesaian; (4) Biaya/tarifProduksi; 

(5) Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan; (6) 

Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Sarana dan Prasarana, dan (9) 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan 

perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga 

perlu dilakukan penyederhanaan Penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 yang berbunyi : 

(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;  

12 Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, hlm. 8. 
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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. 

Pada Pasal 9 Permendagri No. 24 Tahun 2006 disebutkan : 

(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.  

Pada Pasal 10 : 

(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah 

koordinasi Kepala PPTSP.  

(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. 

 Pada 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. 
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Pada Pasal 12 : 

(1) Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.  

(2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta 

kelurahan harus dalam satu paket biaya perijinan. 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kota 

Tanjungpinang terdiri dari 17 Jenis Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana yang 

telah peneliti uraikan dan deskripsikan pada Bab 1 mengenai latar belakang 

penelitian. Pada Tahun 2017 ini, dari 17 Jenis Pelayanan Perizinan yang diberikan 

oleh BP2T Kota Tanjungpinang terdapat 9 Jenis Pelayanan yang kurang baik 

berdasarkan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat yang peneliti lakukan. 9 

Unsur Layanan yang dianggap kurang baik tersebut adalah sebagai berikut: (1) 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); (3) Izin 

Usaha Hotel/Wisma/Penginapan; (4) Izin Usaha Tour & Travel, Biro Perjalanan 

Wisata; (5) Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka; (6) Izin Usaha Tempat 

Hiburan : (7) Tanda Daftar Industri (TDI); (8) Izin Usaha Industri (IUI); (9) Tanda 

Daftar Gudang (TDG). 

Untuk memperoleh hasil Nilai Kinerja tidak baik, kurang baik, baik dan 

sangat baik penulis menggunakan tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi 

IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dibawah ini : 
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Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Nilai Kinera SKM BP2T Kota Tanjungpinang 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI 
INTERVAL 

IKM 

NILAI 
INTERVAL 

KONVERSI IKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

1 2 3 4 5 
1 1,00 - 1,75 25 – 43,75 D TIDAK BAIK 
2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C KURANG BAIK 
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B BAIK 
4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A SANGAT BAIK 

Sumber :  Bersumber dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, hlm. 19. 

 

Adapun untuk setiap unsur layanan publik yang diberikan, maka diperoleh 

nilai indeks dan nilai kinerja yang tersaji dalam tabel dibawah ini :  

Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Indeks dan Nilai Kinerja SKM BP2T Kota 
Tanjungpinang 

NO NAMA JENIS PERIZINAN INDEKS KINERJA 

1 2 3 4 

1 Izin Mendirikan Bangunan 50,29 Kurang Baik 
2 Izin Gangguan (HO) - - 
3 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 61,25 Kurang Baik 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) 58,25 Kurang Baik 
5 Izin Usaha Industri (IUI) 58,28 Kurang Baik 
6 Izin Perluasan (IP) - - 
7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 81,40 Sangat Baik 
8 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 81,11 Baik 
9 Tanda Daftar Gudang (TDG) 55,15 Kurang Baik 

10 Izin Tempat Usaha (SITU) 80,17 Baik 
11 Izin Usaha Hotel / Wisma / Penginapan 56,89 Kurang Baik 
12 Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa 53,65 Kurang Baik 

13 Izin Usaha Keimigrasian, Biro Perjalanan 
Wisata 72,15 Baik 

14 Izin Usaha Panti Pijat 72,15 Baik 
15 Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka 49,26 Kurang Baik 
16 Izin Usaha Tempat Hiburan 53,77 Kurang Baik 
17 Izin Reklame 77,76 Baik 

RATA-RATA 59,29 Kurang Baik 
Sumber :  Data diolah dan dianalis oleh peneliti Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 
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Jika dihitung secara keseluruhan, nilai indeks SKM BP2T Kota 

Tanjungpinang adalah 59,29 dengan nilai kinerja Kurang Baik. 

Selama tahun 2017, tercatat telah ada 403 izin yang dikeluarkan oleh BP2T 

Kota Tanjungpinang. Dari 17 layanan perizinan, yang paling banyak dilayani oleh 

BP2T Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 adalah Izin Tempat Usaha (SITU) 

sebanyak 119 izin, kemudian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 68 Izin 

dan Surat Izin Usaha Perdagang (SIUP) sebanyak 57 izin. Rincian rekapitulasi 

pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2T dari tahun 2017 tersaji dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2017 

NO NAMA JENIS PERIZINAN JUMLAH IZIN 

1 2 3 

1 Izin Mendirikan Bangunan 35 
2 Izin Gangguan (HO) - 
3 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 15 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) 2 
5 Izin Usaha Industri (IUI) 2 
6 Izin Perluasan (IP) - 
7 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 57 
8 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 68 
9 Tanda Daftar Gudang (TDG) 25 

10 Izin Tempat Usaha (SITU) 119 
11 Izin Usaha Hotel / Wisma / Penginapan 3 
12 Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa 7 
13 Izin Usaha Keimigrasian, Biro Perjalanan Wisata 1 
14 Izin Usaha Panti Pijat 1 
15 Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka 5 
16 Izin Usaha Tempat Hiburan   
  a.Tempat mainan anak-anak 2 
  b. Bilyard 4 
  c. Diskotik 1 
  d. Karaoke 3 
  e. Klub Malam  2 
  f. Padang Golf 0 
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17 Izin Reklame 54 
T O T A L 403 

Sumber :  Data bersumber dari http://bp2t.tanjungpinangkota.go.id/reakap2017, diakses pada 
tanggal 3 Januari 2018. 

Sebagaimana telah peneliti uraikan dalam Bab II terkait landasan teori yang 

penulis gunakan, dimana teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum 

Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 

(lima) faktor, yaitu :13 (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. 

Disini penulis mecoba mengelompokan 9 (sembilan) unsur pertanyaan yang 

ada didalam survey kepuasan masyarakat dengan faktor-faktor yang terkait 

dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, unsur-unsur yang terkait 

sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), terdapat 3 unsur pelayanan yang 

terkait dengan faktor ini, sebagai berikut:  

a. Unsur nomor 1 yaitu persyaratan pelayanan. 

b. Unsur nomor 2 yaitu prosedur pelayanan. 

c. Unsur nomor 4 yaitu biaya/tarif pelayanan 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum, terdapat 5 unsur pertanyaan yang terkait dengan faktor 

ini, sebagai berikut: 

13 Soekanto, Loc. Cit. hal.8. 
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a. Unsur nomor 3 yaitu jangka waktu penyelesaian. 

b. Unsur nomor 5 yaitu kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

c. Unsur nomor 6 yaitu kompetensi pelaksana. 

d. Unsur nomor 7 yaitu perilaku pelaksana 

e. Unsur nomor 9 yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, unsur 

pelayanan yang terkait dengan faktor ini adalah unsur nomor 8 yaitu kualitas 

sarana dan prasarana, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh 

Soerjono Soekanto dalam Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Penegakan 

Hukum, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting 

didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan 

mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 

peranan yang aktual.14 

Sedangkan untuk faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tidak termasuk 

dalam unsur pelayanan yang ikut ditanyakan dalam pengisian kuisoner survey 

kepuasan masyarakat disamping peneliti berpendapat tidak ada permasalahan 

pada kedua faktor tersebut. 

Sebagaimana telah peneliti uraikan diatas, bahwa dari hasil survey kepuasan 

masyarakat didapati 9 layanan yang mendapatkan penilaian kurang baik oleh 

responden/masyarakat yang menerima layanan, adapun nilai dari masing-masing 

unsur pelayanan dari 9 layanan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut: 

 

 

14 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: 
Rajawali Pers, hlm. 44. 
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Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Nilai Unsur Pelayanan 

NO JENIS LAYANAN NILAI 
UNSUR 

KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

1 2 3 4 

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2,011 Kurang Baik 

2 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2,450 Kurang Baik 

3 Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan 2,276 Kurang Baik 

4 Izin Usaha Tour & Travel, Biro 
Perjalanan Wisata 2,148 Kurang Baik 

5 Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka 1,970 Kurang Baik 

6 Izin Usaha Tempat Hiburan 2,151 Kurang Baik 

7 Tanda Daftar Industri (TDI) 2,331 Kurang Baik 

8 Izin Usaha Industri (IUI) 2,331 Kurang Baik 

9 Tanda Daftar Gudang (TDG) 2,206 Kurang Baik 

Sumber :  Data diolah oleh peneliti berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Dari hasil Indek Kepuasan Masyarakat yang peneliti sajikan diatas, 

tergambar bahwa amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum 

efektif berjalan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tanjungpinang 

dikarenakan proses penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan dan proses, 

waktu dan biaya penyelenggaraan pelayanan belum terpenuhi dengan baik.  

4.2.2 Kendala dalam upaya mengefektifkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang 

Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal 

mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus disikapi 
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secara positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala 

ini wajar terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang 

pengelolaan pelayanan publik. Dalam Buku Penyusunan Standar Pelayanan 

Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa 

tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan Publik adalah: (1) Kontak 

antara pelanggan dengan penyedia pelayanan. (2) Variasi pelayanan. (3) Para 

petugas pelayanan. (4) Struktur organisasi. (5) Informasi. (6) Kepekaan 

permintaan dan penawaran. (7) Prosedur. (8) Ketidakpercayaan publik terhadap 

kualitas pelayanan.15 

Pemerintah Daerah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut 

kemampuannya meningkatkan kualitas layanan, mampu menetapkan standar 

layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselematan dan 

kesejahteraan rakyat. Kualitas layanan juga dimaksudkan agar semua masyarakat 

dapat menikmati layanan, sehingga menjaga kualitas layanan publik juga 

menjamin hak-hak asasi warga negara. Konsep layanan prima menjadi model 

yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan prima 

merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. 

Orientasi dan pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. 

Membangun pelayanan prima harus dimulai dan mewujudkan atau meningkatkan 

profesionalisme. Belum banyak instansi pelayanan publik yang mampu 

15 Hardiansyah, Op.Cit., hlm. 38. 
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mengembangkan kebijakan dan strategi secara baik dan tepat, sehingga belum 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diharapkan. 

Kendala utama yang terjadi sehingga efektivitas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu belum dapat berjalan dengan baik dikaitkan dengan Teori 

Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto adalah faktor hukumnya sendiri (undang-

undang), dimana terdapat tiga unsur pelayanan yang masuk dalam kategori faktor 

ini, yaitu a) persyaratan pelayanan, b) prosedur pelayanan dan c) unsur biaya/tarif. 

Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai kinerja unit pelayanan kurang baik, 

yaitu: 

1. Pada layanan Izin Mendirikan Bangunan, dengan unsur pelayanan: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 1,727 dengan hasil tidak baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 1,818 dengan hasil tidak baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 1,606 dengan hasil tidak baik. 

2. Pada layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 2.00 dengan hasil kurang baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 1,786 dengan hasil kurang baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 2,857 dengan hasil baik. 

3. Pada layanan Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 2.50 dengan hasil kurang baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 4,00 dengan hasil sangat baik. 

4. Pada layanan Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 1,833 dengan hasil kurang 

baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 1,333 dengan hasil tidak baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 3,50 dengan hasil sangat baik. 
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5. Pada layanan Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 1,750 dengan hasil kurang 

baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 1,00 dengan hasil tidak baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 4,00 dengan hasil sangat baik. 

6. Pada layanan Izin Usaha Hiburan, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 1,750 dengan hasil tidak baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 1,625 dengan hasil tidak baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 4,00 dengan hasil sangat baik. 

7. Pada layanan Tanda Dafar Industri, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 4,00 dengan hasil sangat baik. 

8. Pada layanan Izin Usaha Industri, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 4,00 dengan hasil kurang baik. 

9. Pada layanan Tanda Daftar Gudang, dengan unsur pelayana: 

a. Persyaratan pelayanan dengan nilai unsur 1,458 dengan hasil tidak baik. 

b. Prosedur pelayanan dengan nilai unsur 1,417 dengan hasil tidak baik. 

c. Kewajaran biaya/tarif dengan nilai unsur 4,00 dengan hasil sangat baik. 

Jika dilihat dari hasil masing-masing unsur dari sembilan layanan yang 

mendapatkan nilai kurang baik diatas, dapat dikatakan bahwa ketiga unsur yang 

masuk dalam kelompok faktor pertama dari Teori Efektivias Soerjono Soekanto 

sangat terkait erat dengan produk hukum yang mengaturnya. Karna baik itu 
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persyaratan, prosedur pelayanan dan biaya/tarif merupakan turunan maupun hasil 

dari suatu produk hukum tertentu yang diatur dalam Undang-Undang16 

Faktor-faktor yang terkait dengan permasalah diatas sehingga kurang 

efektifnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang pertama adalah 

faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini adalah undang-undang) dimana dijelaskan 

bahwa yang mencakup undang-undang adalah:17 (1) Peraturan Pusat yang berlaku 

untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku 

umum disebagian wilayah negara. (2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di 

suatu tempat atau daerah saja. 

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, banyak didapati produk 

hukum (peraturan daerah) di Kota Tanjungpinang yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan produk hukum yang lebih tinggi, seperti : (1) Perda Kota Tanjungpinang 

No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dimana rujukan Peraturan diatasnya 

yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umun No. 24/PRT/M/2007 telah dicabut 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 

2016 tentang Izin Mendirikan Banguan. (2) Perda Kota Tanjungpinang No. 6 

Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang, dimana rujukan 

Peraturan diatasnya telah diganti oleh Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 

2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. (3) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 

2006 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda 

16 Pasal 21 huruf b, c dan e, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. 

17 Soekanto, Op. Cit., hlm.11. 
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Daftar Industri, dimana rujukan peraturan Menteri diatasnya yaitu Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang 

ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda 

Daftar Industri dicabut dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 39/M-

IND/PER/6/2016 tentang Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan 

dan Tanda Daftar Industri. (4) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Surat 

Izin Usaha Perdagangan, dimana peraturan menteri diatasnya telah dicabut oleh 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan. (5) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 15 Tahun 

2009 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dimana keputusan menteri 

sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Nomor: 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Usaha Jasa Konstruksi 

Nasional diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/Prt / 

M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi 

Nasional. 

Suatu masalah lain yang juga dijumpai didalam undang-undang adalah 

adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan 

pelaksanan, padahal didalam undang-undang tersebut jelas diperintahkan 

demikian.18 Tak terkecuali yang terjadi di Kota Tanjungpinang, banyak Peraturan 

Daerah yang mengamanatkan dalam pasal untuk membuat Peraturan Pelaksanan / 

18 Ibid. hlm. 14. 
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Keputusan Walikota sebagai turunanya, seperti halnya yang terdapat dalam Perda 

Kota Tanjungpinang No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dimana pasal-

pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaanya sebagai 

berikut: (1) Pasal 2 ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan fungsi 

bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratura 

Walikota. (2) Pasal 3 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana 

bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota. (3) Pasal 4 ayat (10) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan klasifikasi bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. (4) Pasal 

5 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi dan klasifikasi 

bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota. (5) Pasal 11 ayat (7) 

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan 

luas efektif kavling serta penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dalam RTBL atau 

rencana rinci tata ruang dalam Peraturan Walikota. (6) Pasal 13 ayat (2) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Walikota. (7) Pasal 16 ayat (2) Ketentuan besarnya 

KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW Kota/ 

RTBL dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (8) Pasal 17 ayat (2) 

Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan RTRW, RDTR, RTBL dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

(9) Pasal 45 ayat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (10) Pasal 
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99 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kearifan lokal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Walikota. (11) Pasal 100 ayat (4) Tata cara penyediaan dokumen dan 

penilaian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Walikota. (12) Pasal 101 ayat (4) Tata cara 

penyediaan dokumen dan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (13) Pasal 112 ayat 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (14) Pasal 

115 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan IMB diatur 

dengan Peraturan Walikota. (15) Pasal 132 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai hak dan kewajiban pemilik/pengguna bangunan gedung dalam 

pemanfaatan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota. (16) Pasal 137 

ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pemanfaatan serta sanksi 

terhadap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (17) Pasal 143 ayat 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti 

ketentuan pedoman teknis dan standarisasi yang berlaku dan diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Walikota. (18) Pasal 144 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai koordinasi dalam proses perizinan, diatur dengan Peraturan Walikota. 

(19) Pasal 145 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sementara 

pembangunan kembali bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 
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Belum adanya Peraturan / Keputusan Walikota sebagaimana diperintahkan 

oleh Peraturan Daerah tersebut, akan menjadi kendala jalannya pelayanan publik 

kepada masyarakat dalam hal pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan. 

Tidak adanya Peraturan / Keputusan Walikota sebagai peraturan pelaksanan teknis 

juga membuat aparatur menjadi kebingungan bahkan tidak menutup kemungkinan 

membuat aturan sendiri dengan standar yang berbeda terhadap masyarakat. 

Tentunya hal ini dapat menimbulkan hambatan terhadap kinerja pelayanan yang 

dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

Kendala selanjutnya sehingga efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu belum dapat berjalan dengan baik adalah faktor penegak hukum, 

dimana terdapat lima unsur pelayanan yang masuk dalam kategori faktor ini, yaitu 

a) jangka waktu penyelesaian, b) kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan 

yang ditetapkan, c) kompetensi pelaksana. d) perilaku pelaksana. e) penanganan 

pengaduan, saran dan masukan. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai kinerja 

unit pelayanan kurang baik, yaitu: 

1. Pada layanan Izin Mendirikan Bangunan, dengan unsur pelayanan: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,697 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,970 dengan hasil kurang baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 2,818 dengan hasil baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 2,909 dengan hasil baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 1,758 

dengan hasil kurang baik 
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2. Pada layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,929 dengan hasil kurang 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,714 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 3,286 dengan hasil sangat baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 2,143 

dengan hasil kurang baik 

3. Pada layanan Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,500 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,500 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 1,00 dengan hasil tidak baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 2,500 dengan hasil kurang baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 2,500 

dengan hasil kurang baik 

4. Pada layanan Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,500 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,500 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 2,333 dengan hasil kurang 

baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 1,667 

dengan hasil tidak baik 

5. Pada layanan Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka, dengan unsur pelayana: 
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a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,250 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,500 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 2,750 dengan hasil baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 1,250 

dengan hasil tidak baik 

6. Pada layanan Izin Usaha Hiburan, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,375 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,250 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 2,125 dengan hasil tidak baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil kurang baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 1,625 

dengan hasil tidak baik 

7. Pada layanan Tanda Dafar Industri, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,00 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 2,00 

dengan hasil kurang baik 

8. Pada layanan Izin Usaha Industri, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 2,00 dengan hasil kurang 

baik. 
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b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,00 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 2,00 

dengan hasil kurang baik 

9. Pada layanan Tanda Daftar Gudang, dengan unsur pelayana: 

a. Jangka waktu penyelesaian dengan nilai unsur 1,542 dengan hasil tidak 

baik. 

b. Kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan 

nilai unsur 1,583 dengan hasil tidak baik. 

c. Kompetensi pelaksana dengan nilai unsur 2,500 dengan hasil baik. 

d. Perilaku pelaksana dengan nilai unsur 2,792 dengan baik 

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai unsur 2,167 

dengan hasil kurang baik. 

Jika dilihat hasil dari masing-masing nilai unsur pelayanan diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kelima unsur tersebut erat hubungannya dengan prilaku 

penegak hukum dimana yang dimaksud penegak hukum adalah pihak-pihak yang 

menyelenggarakan pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang, baik itu aparatur sipil negara maupun pegawai honorer yang ada. 

Pola penyelenggaran pelayanan dilakukan masih memiliki berbagai 

kelemahan sebagai berikut: (a) Kurang responsif, kondisi ini terjadi pada hampir 

semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front 

line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap 

berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat yang seringkali lambat 

atau bahkan diabaikan sama sekali. (b) Kurang inofatif, berbagai informasi yang 
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seharusnya disampaikan kepada masyarakat, masih lambat atau bahkan tidak 

sampai kepada masyarakat. (c) Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang 

terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi 

tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan 

dengan instansi pelayanan lain yang terkait. (d) Birokratis, pada pelayanan 

perizinan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari 

berbagai level/tingkatan, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang 

terlalu lama. Dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah pelayanan, biasanya 

staf pelayanan (front line staff) dalam menyelesaikan masalah kemungkinannya 

sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan 

penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi 

ketika pelayanan yang diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, diperlukan waktu 

yang lama untuk menyelesaikan berbagai masalah pelayanan. (e) Enggan 

mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, pada umumnya aparat pelayanan 

kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari 

masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa 

adanya perbaikan dari waktu ke waktu. 

Beberapa kendala faktual yang sangat mempengaruhi kualitas aparatur 

pelayanan publik tersebut, antara lain mencakup: 1) Sistem rekrutmen pegawai 

yang belum sesuai yang diharapkan. 2) Jumlah dan komposisi PNS antara birokrat 

dan non birokrat yang masih sangat timpang. 3) Banyaknya tenaga honorer 

sebagai akibat sistem pengadaan pegawai masa lampau yang tidak tepat. 4) 

Distribusi PNS yang tidak merata. 5) Kompetensi SDM aparatur pelayanan yang 
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relatif rendah, mengingat rekrutmen pegawai tidak sesuai dengan keahlian yang 

dibutuhkan. Disamping itu pengangkatan dalam jabatan lebih banyak 

mempertimbangnkan “like and dislike” dengan mengabaikan keahlian, profesi, 

pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan organisasi. 

Kondisi aparatur pelayanan publik tersebut pada hakekatnya tidak terlepas 

dari permasalahan yang menyangkut, sebagai berikut: (a) Permasalahan 

instrumental, yaitu masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan 

dibidang kepegawaian yang tumpang tindih (overlapping), saling bertentangan 

satu sama lain antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, 

banyak peraturan perundang-undanganyang absolute, serta berbagai kondisi yang 

belum ada peraturan perundang-undangannya (vakum); (b) Permasalahan 

environtmental, yaitu masih adanya beberapa daerah khusunya daerah yang 

kemampuannya masih tertinggal dibanding daerah lainnya, masyarakatnya masih 

sangat menggantungkan lapangan pekerjaan di sektor pemerintah, dan bahkan 

menjadi satu-satunya lapangan pekerjaan yang tersedia dan menjanjikan, karena 

sektor lain tidak tersedia; c) Permasalahan potensial, berupa adanya berbagai 

konflik antar elit politik (pilkada), antar kelompok masyarakat, tarik menarik 

kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah; d) Permasalahan sejarah yaitu 

pasang surut yang terjadi dalam sistem manajemen kepegawaian sejak dari zaman 

kerajaan, zaman pemerintahan kolonial, zaman kemerdekaan, era orde baru 

sampai era reformasi; (e) Permasalahan faktual berupa kondisi dan kemampuan 

aparatur pelayanan, sulitnya merubah mind set serta masih tingginya ego-sektoral 

dan konflik kepentingan yang masih mewarnai berbagai institusi pemerintahan. 
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Kendala terakhir sehingga efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu belum dapat berjalan dengan baik adalah faktor sarana dan prasaraa, 

dimana unsur pelayanan yang terkait dalam faktor ini adalah unsur kualitas sarana 

dan prasarana. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai kinerja unit pelayanan 

kurang baik, yaitu: 

1. Pada layanan Izin Mendirikan Bangunan, kualitas sarana dan prsarana dengan 

nilai unsur 1,818 dengan hasil kurang baik. 

2. Pada layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi, kualitas sarana dan prsarana dengan 

nilai unsur 2,357 dengan hasil kurang baik. 

3. Pada layanan Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan, kualitas sarana dan 

prasarana dengan nilai unsur 3,00 dengan hasil baik. 

4. Pada layanan Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa, kualitas sarana dan 

prasarana dengan nilai unsur 2,667 dengan baik. 

5. Pada layanan Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka, kualitas sarana dan 

prasarana dengan nilai unsur 2,250 dengan kurang baik. 

6. Pada layanan Izin Usaha Hiburan, kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 

unsur 2,625 dengan baik. 

7. Pada layanan Tanda Daftar Industri, kualitas sarana dan prasarana dengan 

nilai unsur 2,00 dengan kurang baik. 

8. Pada layanan Izin Usaha Industri, kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 

unsur 2,00 dengan kurang baik. 

9. Pada layanan Tanda Daftar Gudang, kualitas sarana dan prasarana dengan 

nilai unsur 2,417 dengan kurang baik. 

Faktor selanjutnya yang cukup besar mempunyai andil dalam memberikan 

nilai kurang baik pada unsur ke delapan adalah Faktor Sarana atau Fasilitas. 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 
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hukum akan berlangsung dengan lancar.19 Yang dimaksud dengan sarana atau 

fasilitas dalam penelitian ini adalah tempat parkir, ruang pelayanan dan ruang 

kerja yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang menempati gedung kantor bekas kantor Inspektorat 

Kabupaten Bintan, dengan status bangunan pinjam pakai. Dengan status bangunan 

tersebut akan sulit rasanya jika Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang melakukan renovasi, karna aset kepemilikan bukan milik sendiri. 

Sedangkan untuk melakukan renovasi tentunya harus ada anggaran pemeliharaan 

yang salah satu syarat gedung dapat direnovasi jika aset bangunan sudah dimiliki. 

Berkaca dari permasalahan tersebut tentunya menimbulkan ketidak optimalan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi ruang parkir yang 

sempit, untuk kebutuhan roda 4 pegawai saja masih kurang, apalagi untuk 

menyediakan lapangan parkir bagi masyarakat. Tidak jarang masyarakat yang 

menggunakan roda 4 ketika hendak berurusan ke Kantor Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu tidak bisa masuk, dikarenakan tidak tersedianya tempat parkir. 

Kendala terakhir adalah kurangnya komitmen semua pihak, baik komitmen 

pihak eksekutif dan legislatif untuk mengimplentsikan kebijakan pelayanan one 

stop service, Pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Tanjungpinang yang 

dilaksanakan tidak terlepas dari komitmen para pemangku kepentingan terkait. 

Masalah perizinan selalu akan diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan 

khususnya antara dinas teknis dengan lembaga PTSP, sehingga proses pelayanan 

19 Ibid. hlm. 37. 
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perizinan menjadi lambat dan hal ini akan berdampak pada rendahnya 

kepercayaan pelaku usaha terhadap birokrat pemberi penyelenggara pelayanan. 

Diperlukan komitmen kuat dari kepala daerah untuk menerapkan PTSP secara 

optimal dengan benar-benar mengimplementasikan keberadaan Tim Teknis, 

hanya dengan dukungan dan komitmen Kepala Daerah seyogyanya Tim Teknis 

yang telah mempunyai payung hukum dapat terealisasi dengan baik.  

4.2.3 Solusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat efektif 

diterapkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang, khususnya Pasal 9 Ayat (1) 

Solusi yang diperlukan untuk mengefektifkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang melalui pencerminan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 

adalah (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang), terdapat 3 unsur pelayanan 

yang ada dalam pertanyaan kuisoner yang peneliti gunakan, yaitu persyaratan 

pelayanan, prosedur pelayanan dan biaya/tarif pelayanan yang mendapatkan nilai 

kurang baik. Perlunya segera dilakukan revisi terhadap peraturan daerah di Kota 

Tanjungpinang yang aturan hukum diatasnya telah mengalami perubahan ataupun 

penghapusan. Juga perlunya pembuatan peraturan pelaksana dari peraturan daerah 

untuk memberikan pedoman teknis pada tataran dilapangan. 

Solusi berikutnya terkait faktor penegak hukum, terdapat lima unsur 

pelayanan yang gunakan dalam pengisian kuisoner, yaitu jangka waktu 

penyelesaian, kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan, 
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kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan, saran dan 

masukan adalah perlunya peningkatan kompetensi aparatur pelaksana dalam 

menyelenggarakan perizinan dengan cara mengikutsertakan sosialisasi/bimtek 

tentang pelayanan prima. Juga perlunya komitmen bersama, Kepala Daerah, 

Kepala Dinas Teknis dan seluruh penyelenggara pelayanan publik yang terkait 

untuk mendukung one stop service dengan salah satunya merealisasikan 

keberadaan Tim Teknis yang ada dengan cara memberikan sumber daya manusia 

yang kompeten dengan diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi 

atas disetujui maupun tidak dalam penyelenggaraan perizinan.  

Pada umumnya yang sering terjadi di dalam pelayanan publik adalah  

pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan. Petugas pelayanan 

merupakan bagian terdepan yang berhadapan langsung dengan publik. Itu 

sebabnya sebagai petugas terdepan harus memiliki profesionalisme. 

Profesionalisme tersebut dapat terwujud apabila para petugas pelayanan dapat 

memenuhi persyaratan kualitas pelayanan, Menurut Zeithmal hal tersebut harus 

memenuhi 5 dimensi yaitu:20 (1) Dimensi Tengibel (Berwujud), terdiri atas 

indikator: a) Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan. b) 

Kenyamanan tempat melakukan pelayanan. c) Kemudahan dalam proses 

pelayanan. d) Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan. e) 

Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan. f) Penggunaan alat 

bantu dalam pelayanan. (2) Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas 

20 Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, Service, Quality and Satisfaction edisi 2,  
Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 18.  
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indikator: a) Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan. b) Memiliki standar 

pelayanan yang jelas. c) Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat 

bantu dalam proses pelayanan. d) Keahlian petugas dalam menggunakan alat 

dalam proses pelayanan. (3) Dimensi Responsiviness (Respon/ketanggapan), 

terdiri atas indikator: a) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin 

mendapatkan pelayanan. b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 

c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. d) Petugas/aparatur 

melakukan pelayanan dengan cermat. e) Petugas/aparatur melakukan pelayanan 

dengan waktu yang tepat. f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. (4) 

Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator. a) Petugas memberikan 

jaminan tepat waktu dalam pelayanan. b) Petugas memberikan jaminan biaya 

dalam pelayanan. c) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan. d) 

Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. (5) Dimensi 

Emphaty (Empati), terdiri atas indikator: a. Mendahulukan kepentingan 

pemohon/pelanggan. b. Petugas melayani dengan sikap ramah. c. Petugas 

melayani dengan sikap sopan santun. d. Petugas melayani dengan tidak 

diskriminatif (membeda-bedakan). e. Petugas melayani dengan menghargai setiap 

pelanggan. 

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, unsur 

pelayanan yang terkait dengan faktor ini adalah unsur kualitas sarana dan 

prasarana, untuk menunjang terselenggaranya efektifitas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  perlu didukung sarana dan prasarana serta penggunaan ilmu 
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teknologi, dengan cara memberikan prioritas pendanaan yang lebih untuk Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. Khususnya penganggaran 

untuk peningkatan kompetensi aparatur pelaksana dan juga penganggaran untuk 

perbaikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan di Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu untuk 

terus diukur dan dibandingkan. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi menteapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.21 Terobosan 

tersebut diperkuat dengan diberikannya penghargaan bagi setiap instansi 

pemerintah yang dianggap telah melakukan pengembangan dan inovasi pelayanan 

publik. 

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara kompherensif 

kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran atas pendapat masyarakat. Sehingga survei tersebut diharapkan dapat 

mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan 

publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan 

melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. 

Dengan keluarnya Indeks Kepuasan Masyarakat, pemerintah tidak hanya 

dapat mengukur kualitas pelayanan publiknya akan tetapi juga bisa meningkatkan 

21 Pasal 2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi No. 
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. 
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kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, Survei Kepuasan 

Masyarakat memiliki beberapa tujuan:22 1. Memberikan informasi mengenai 

kelemahan dan kekuatan dari masing-masing unit kerja penyelenggara pelayanan 

publik. 2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik. 3. Menjadi bahan penetapan kebijakan 

yang perlu diambil dan langkah perbaikan layanan. 4. Sebagai umpan balik dalam 

memperbaiki layanan. 

Guna mewujudkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang berkelanjutan, 

pemerintah pusat telah mendorong segenap penyelenggara pelayanan publik untuk 

melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Selain itu, dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan diberikan 

kemudahan untuk menyesuaikan indikator, metodologi survei, pengolahan data, 

hingga penyusunan laporan selama tidak keluar dari kode etik penelitian ilmiah. 

Untuk mengoptimalkan proses internalisasi Survei Kepuasan Masyarakat, 

penyelenggara pelayanan publik didorong untuk memahami Suvei Kepuasan 

Masyarakat bukan secara holistik. Sehingga tidak menjadikan Survei Kepuasan 

Masyarakat hanya sebagai rutinitas yang mengabaikan kreatifitas dan inovasi. 

Sebagai konsukensinya, ada urgensi untuk mendapatkan dukungan selama 

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berlangsung sampai keluarnya Indeks 

Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi formal sehingga 

pendekatan informal kepada setiap elemen organisasi yang terkait. 

22 Ibid, hlm.7. 
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Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Oleh karena itu, ada dorongan untuk meningkatkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Pendekatan 

itu selain dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan, juga dapat mendongkrak 

objektivitas penilaian, sehingga masyarakat tidak bisa lagi dianggap sebagai 

responden, akan tetapi bisa juga dijadikan sebagai surveyor, pengolah data, 

narasumber, tim ahli, hingga konsultan. Setelah Indeks Kepuasan Masyarakat 

keluar, bukan berarti Survei Kepuasan Masyarakat terhenti, justru dari itu 

diharapkan penyelenggara pelayanan publik menyusun rencana lebih lanjut. 

Upaya tersebut dapat diprioritaskan untuk mendongkrak kualitas pelayanan pada 

indikator yang masih bernilai rendah dan dimusyawarahkan dengan masyarakat 

jika memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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