
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, khususnya Pasal 9 

Ayat (1) pada tataran implementasinya di Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang dirasa belum efektif, hal ini didapati 

sembilan Jenis Pelayanan yang kurang baik berdasarkan hasil dari Survei 

Kepuasan Masyarakat yang peneliti lakukan. Dari 9 unsur pertanyaan 

yang digunakan dalam survey kepuasan masyarakat dikelompokan dalam 

faktor-faktor Teori Efktifitas Hukum Soerjono Soekanto dengan hasil: 1) 

tiga unsur pelayanan berada pada faktor pertama yaitu faktor hukumnya 

sendiri, 2) lima unsur pertanyaan masuk dalam faktor penegak hukum, 3) 

satu unsur masuk kategori faktor sarana atau fasilitas. Kesembilan unsur 

pertanyaan tersebut mendapatkan nilai kurang baik dari masyarakat 

sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa 

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukumnya 

sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 
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kendala dalam implementasinya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Tanjungpinang dirasakan kurang optimal, hal ini bisa kita lihat dari 

hasil survey kepuasan masyarakat yang penulis lakukan, dimana hasil 

Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapat masih sangat rendah dengan 

nilai 59,29. Salah satu kendala dalam pelaksanaa penyelenggaraan 

perizinan ditinjau dari faktor hukum adalah masih banyak produk hukum 

yang sudah kadaluarsa, produk hukum/perda yang belum mempunyai 

peraturan pelaksana dan keputusan walikota yang sudah tidak relevan 

lagi dengan kondisi terkini. Ditinjau dari faktor penegak hukum juga 

mendapatkan nilai yang kurang baik dikarenakan kurangnya kompetensi 

aparatur pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

tergambar bahwa amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu belum berjalan baik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Tanjungpinang dikarenakan proses penyederhanaan 

penyelenggaraan pelayanan dan proses, waktu dan biaya 

penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pelaksana 

belum terpenuhi dengan baik. 

3. Solusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat 

efektif diterapkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang, khususnya Pasal 9 Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara, 

memperbaharui produk hukum (perda, perwako, keputusan walikota) 
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yang sudah kadaluarsa, segera membuat peraturan pelaksanan (perwako) 

untuk perda-perda yang mengamanatkannya, mengefektifkan 

implementasi Tim Teknis yang ada dengan meminta komitmen Kepala 

Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang 

terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. Implementasi Tim Teknis ini 

sangat penting untuk menjawab amanah Pasal 9 Ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan mengefektifkan 

Tim Teknis ini maka proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dari 

tahap penerimaan berkas, proses dan penerbitan perizinan dapat 

diselenggarakan terpadu satu pintu di Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah : 

1. Kurangnya referensi pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini, karena 

sulitnya mencari referensi pendukung tersebut di Kota Tanjungpinang, 

sehingga jika ingin mencari referensinya harus keluar daerah Kota 

Tanjungpinang. 

2. Keterbatasan waktu yang peneliti miliki sangat terbatas sehingga peneliti 

kesulitan dalam pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil data. 

3. Jarak juga menjadi kendala dimana penulis berdomisili di Kota 

Tanjungpinang, sedangkan kampus berada di Kota Batam sehingga pada 
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saat penulis membutuhkan saran dan masukan secara langsung dari 

pembimbing menjadi terbatas, apalagi pembimbing juga berdomisili di 

luar Kota Tanjungpinang 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan yang 

terdapat di dalamnya, dan kelemahan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan 

positif bagi penulis agar lebih baik pada penelitian di masa mendatang. 

5.3 Rekomendasi 

1.   Segera melakukan Revisi SK Walikota Tanjungpinang No. 303 Tahun 

2009 tentang Tim Teknis Perizinan yang sudah tidak relevan lagi dengan 

keberadaan organisasi dan perangkat daerah yang ada. Juga perlunya 

dilakukan revisi terhadap susunan anggota tim teknis yang didominasi 

pejabat struktural dari dinas teknis, hal ini akan sulit dikarenakan ASN 

tersebut juga mempunyai kewajiban pekerjaan sesuai tufoksi di dinas 

teknis masing-masing. Berbeda jika yang ditempatkan untuk menjadi 

anggota tim teknis merupakan ASN staf biasa, akan lebih mudah dan 

fokus untuk menjadi anggota tim teknis asalkan yang bersangkutan 

memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing 

2. Menagih komitmen kepala Dinas Teknis untuk mendukung keberadaan 

tim teknis dengan cara mengirim ASN yang memiliki kompetensi untuk 

dijadikan sebagai anggota tim teknis. Secara struktural terdapat tim 

teknis di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tanjungpinang 

yang bertugas melakukan pemeriksaan teknis di lapangan di bawah 

koordinasi Kepala BP2T. Tetapi yang menjadi kendala bagi BP2T Kota 
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Tanjungpinang adalah keberadaan anggota Tim Teknis ini yang tersebar 

di berbagai SKPD teknis. Hal ini tentu saja membutuhkan inisiatif 

ataupun ketegasan dari Kepala Daerah mengenai implementasi tim teknis 

ini. Tidak semua dinas teknis mau menyerahkan orang-orang terbaiknya 

untuk ditempatkan secara permanen di BP2T. 

3.   Perlu pengalokasian anggaran yang lebih untuk mendukung 

penyelenggaraan perizinan (one stop service) untuk perbaikan layanan, 

perbaikan sarana dan prasarana, memberikan kesempatan yang lebih luas 

kepada aparatur pelaksana pelayanan untuk menigkatkan kompetensinya 

dengan cara mengikutsertakan pelatihan/bimbingan teknis/kursus singkat 

yang ada. Juga perlunya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat memudahkan 

baik dari sisi proses pelayanan maupun pengawasan dengan 

menggunakan aplikasi Sicantik Cloud yang dibangun oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. Aplikasi tersebut berbasis webbase 

sehingga memudahkan masyarakat yang akan berurusan dengan 

pelayanan perizinan yang ada di Kota Tanjungpinang secara online. 
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