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ABSTRAK 

EFEKTIVIT AS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL 
PELA V ANAN PERIZINAN TERP ADU SATU PINTU, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINPMP2KUKM) KABUP ATEN 
BANG KA 

Farianto 
fari antorian@gmai [.coin 
Program Pasca Sarjana 
Univcrsita~ 1·erbuka 

Penyelenggaraan perizinan dengan proses pengelolaan dimulai dari tahap 

pcrmohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan dalam satu tempat merupakan 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pengukuran atau evaluasi 

efektivitas pclayanan perizinan di DINPMP2KUKM sangat penting untuk 

dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap tindakan manajemen terhadap 

proses perizinan sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan dan 

pelayanan prima kepada masyarakat. Jenis pelayanan publik yang banyak 

diperlukan batasan pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu jenis pelayanan 

publik yang mendasar yaitu pelayanan di sektor administrasi perizinan. Pelayanan 

dalam sektor administrasi perizinan yaitu jenis pelayanan yang cukup banyak 

pennintaannya seperti lzin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Angkutan, Izin 

Usaha Perikanan, lzin Usaha Perkebunan, lzin Usaha Perindustrian terlebih lzin 

Usaha Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti 

subyek pePelitian pegawai DINPMP2KUKM dan pemohon izin. Proses perizinan 
Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten 

Bangka sudah efektif, hanya saja terkendala dengan sarana dan prasarana yang 

kurang memadai. Efektifnya proses Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka dapat dilihat dari 

terpenuhinya kriteria yaitu a) Pencapaian Tujuan pada Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka sudah tercapai dan perlu untuk 

dimaksimalkan lagi, b) lntegrasi sudah dilakukan dengan baik dan efektif yang 

dapat dilihat dari sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka, dan c) Adaptasi 

juga sudah dilakukan dengan baik namun diperlukannya pelatihan dan 

pengembangan pegawai serta meningkatkan sarana dan prasarana. 

Kata kunci: efektivitas, proses, perizinan, pelayanan, pegawai, pemohon. 
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ABSTRACT 

LICENSING EFFECTIVENESS IN THE INVESTMENT DEPARTMENT OF 
INTEGRATED LICENSING SERVICES, ONE DOOR, COOPERATIVE, 

SMALL AND MEDIUM BUSINESS (DINPMP2KUKM) BANGKA DISTRICT 

Farianto 
fariantorian@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The implementation of licensing with the management process starting 
Ji-om the <1pplication stage until the issuance oj' documents is carried out in one 
place is the implementation of one-slo]J integrated services. Measuring or 
evaluating the effectiveness of licensing services at DINPMP2KUKM is very 

important to do to provide understanding of management actions towards the 
licensing process so as to be able to support decision making and excellent 

service to the community. Many types of public services are needed to limit 

certain types of services. One type of basic public service is service in the 
licensing administration sector. Services in the licensing administration sector are 

the types of services that are quite a lot of requests such as Building Construction 
Permits, Transportation Business Permits, Fisheries Business Permits, Plantation 

Business Permits, industrial Business Licenses especially Trading Business 
Permits. This research is a qualitative study that examines the research subjects 

of D!NPMP2KUKM employees and applicants. The One-Stop Integrated 
Licensing Process at the Bangka Regency Integrated Licensing Service, 
Cooperative, Small and Medium Enterprises (DINPMP2KUKM) Investment 
Office has been effective, except that it is constrained by inadequate facilities and 
infrastructure_ The effectiveness of the One-Stop Integrated Licensing Process in 

the One-Stop integrated Licensing Services, Cooperatives, Small and Medium 
Enterprises (DINPMP2KUKM) Investment Services can be seen from the 

fulfillment of criteria, namely a) Achievement of Goals at the One ,Stop integrated 

Licensing Services Investment Office, Cooperatives, Enterprises Small and 
Medium Enterprises (DlNPMP2KUKM) Bangka Districts has been reached and 

needs to be maximized again, b) I11tegration has been done well and effectively 

which can be seen from the socialization and communication carried out by the 
One Stop Integrated Licensing Services Investment Office, Cooperatives, Small 

and Medium Enterprises (D!NPMP2KUKM) Bangka Regency, and c) Adaptation 
has also been done well but the need for training and development of employees 
and improving facilities and infrastructure. 

Keywords: effectiveness, process, licensing, service, employees, applicants. 

ii 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PASCASARJANA 
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

PERNYATAAN 

l'APM yang berjudul Efektivitas Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 

adalah basil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun 
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan 
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik. 

Pangkalpinang, Februari 2019 
Yang Menyatakan 

( Farianto) 
NIM 500629532 

iii 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUD! ADMINISTRASI PUBLIK 

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG 

Nama 
NIM 

: Farianto 
: 500629532 

Program Studi : Magister Administrasi Publik 
Judul TAPM : Efektivitas Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan 
Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program 

Magister (T APM) Adminitrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka 
pada: 
Hari/Tanggal : Rabu / 13 Februari 2019 
W a kt u : l 3.00 - 14.30 WIB 

dan telah dinyatakan LULUS 

PANITIA PENGUJI TAPM 

Ketua Komisi Penguji 
Nama: Dr. Darmanto, M.Ed 

Penguji Ahli 

Nama: Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M.A 

Pembimbing I 

Nama: Dr. Dannanto, M.Ed 

Pembimbing II 
Nama: Prof.Daryono, SH.,M.A.,Ph.d 

v 

Ta datangan 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PERSETUJUAN TAPM 
PASCA UJIAN SIDANG 

Judul TAPM ; Efektivitas Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 

Penyusun TAPM : Farianto 
NIM ; 500629532 

Program Studi 

Hari/Tanggal 

: Magister Adminitrasi Publik 
: Rabu, 13 Februari 2019 

Pembimbing fl 

Prof.Daryono, SH.,M.A.,Ph.d 
NIP. I 9640722 I 98903 IO I 9 

Menyetujui : 

Pembimbing I 

Dr. Dannanto. M.Ed. 
NIP. 195910271986031003 

Prof Dr. H.M. Aries Djaenuri. M.A 

Mengetahui, 

Ketua Bidang Ilrnu 
Program Magister Administrasi Publik 

Dr. Darmanto, M. Ed. 

NIP. 195910271986031003 

,, 

Pt;k<li'l-.-~.aku s Huku1n. 
Umll'-S,o'Stal, n Ilmu Politik .. - , 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Nama 

NIM 
Program Studi 

Tempat I Tanggal Lahir 

Ri\vayat Pendidikan 

Ri\vayat Pekerjaan 

RIWAYAT HIDUP 

: Farianto 

: 500629532 

: Magister Ad1ninistrasi Publik 
: Sungailiat, 11 Maret 1978 

: Lulus SDN No.405 Sungailiat pada tahun 1991 
Lulus SMPN No.02 Sungailiat pada tahun 1994 

Lulus SMAM No.14 Sungailiat pada tahun 1997 
l,ulus D3 UNPAD Bandung pada tahun 2003 

Lulus SI STIMIK-IM Bandung pada tahun 2009 

:Tahun 2003 s/d 2006 sebagai Teknisi Komputer di 

CV Citra Utama Bandung 

Tahun 2006 s/d 2011 sebagai Direktur di CV Mandiri 

Tahun 2011 s/d -

vii 

Utama Computer Bandung 

sebagai ASN di Pemkab Bangka 

Pangkal Pinang, Februari 2019 

Farianto 

NIM.500629532 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Puji dan syukur penyusun panjatkan atas rahmat Allah SWT yang telah 

mempermudah jalan dala1n 1nenyelesaikan Tugas Akhir Program Magister 

(TAPM) Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang berjudul 

"EFEKTJVITAS PERIZINAN PADA DJNAS PENANAMAN MODAL 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINPMP2KUKM) KABUPATEN 

BANGKA" dengan baik dan lancar. Penulisan Tugas Akhir Program Magister 

Pascasarjana ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar 

Magister Program Pascasarajana Universitas Terbuka. 

Dalam penelitian dan penyusunan TAPM ini, banyak pihak yang telah 

membantu dan memberi dukungan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

TAPM ini. Dengan ini, penyusun ucapkan terima kasih kepada 

1. Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph,D selaku Rektor Universitas Terbuka; 

2. Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Dekan Fhsip Pascasarjana Universitas 

Terbuka; 

3. Hasmonel, S.H., M.Hum se\aku Kepala UT UPBJJ Pangkalpinang; 

4. Dr. Dannanto, M. Ed selaku Pembimbing I yang juga telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program 

Magister (T APM) ini; 

viii 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5. Prof. Daryono, SH.,M.A., Ph.d. selaku Pembimbing II yang telah turut 

serta memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir Program Magister (TAPM) ini; 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dasen Program Pascasarjana Program Magister 

Administrasi Publik Universitas Terbuka; 

7. Bapak Syafarudin, SE setaku Kepala Dinas Penana1nan Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka, Para Kepala Ilidang, Kepala 

Seksi, dan petugas layanan yang telah bersedia me\uangkan waktu dan 

memberikan infonnasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program 

Magister (TAPM); 

8. Seluruh Informan yang telah berkenan meluangkan waktu dan 

memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir 

Program Magister (TAPM); 

9. lstriku Dedeh Asi Yuliarta, Anakku Athariq Zhafir Zachrian & Fazil 

Shaquilano Zachrian, Bapak , terimakasih atas doa dan bantuan yang 

telah diberikan; 

Penyusun menyadari Tugas Akhir Program Magister (T APM) masih 

belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, Untuk itu sangat 

diperlukan kritik dan saran, semoga Tugas Akhir Program Magister (f APM) ini 

bennanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

Administrasi Publik. 

Pangkalpinang, Februari 2019 

Peneliti 

ix 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTARISI 

Halaman 

Abstrak .................................... . ············· ................................................ I 

Abstract ............................... . . ............................................................... II 

Lembar Pemyataan ........................... .. . .................................... ll l 

Lem bar Layah Uji ............................. .. . ....•...•.••••.•••..•••••..••••••••••....•••.•.•••.•• IV 

Pengesahan Hasil Ujian Sidang ...................................................................... v 

Lem bar Persetujuan ....................................................................................... vi 

Riwayat Hidup .............................. . . ........................................................ vii 

Kata Pengantar ........................ . . .............................................................. viii 

Daftar Isi .. . ..... ....... ...... ..... ... . . .. ..... .. . ......... ... . . .. ... .. . ....... ..... ... .. . ... . . . ......... ...... .... x 

Daftar Lampiran ............................................................................................ ~i 

Daftar Gambar ............................................................................................... xiii 

Daftar Tabel .................................................................................................. xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. La tar Belakang Masalah ....................................................................... I 

B. Perumusan Masalah ............................................................................... 7 

' 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7 

D. Kegunaan Penelitian ............................................................................. 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terkait. .................................................................. 10 

B. Konsep dan ·reori Yang Digunakan ...................................................... 18 

C. Kerangka Berpikir ............................................................................... 40 

BAB Ill METODE PENELITIAN 

/\.. Desain Penelitian ................................................................................ 41 

B. Cara Menentukan Infonnan .................................................................. 41 

C. Subjek Penelitian .................................................................................. 42 

D. Prosedur Pengumpulan Data ................................................................. 43 

E. Definisi Operasional ............................................................................. 45 

f. Instrumen Penelitian ............................................................................. 46 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Has ii Penelitian .................................................................................... 4 7 

I. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................. 47 

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ........ 62 

B. Pembahasan ......................................................................................... 69 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 97 

B. Saran ................................................................................................... 98 

DAFTARPUSTAKA 

xi 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFT AR LAMP IRAN 

Lampiran 1 Pedoman \\i'a\vancara .................................................. !% 

Lampiran 2 Transkrip \Vawancara ..................................................................... I 08 

xii 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR GAMBAR 

Nomor Gambar 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .................................................................... 40 

Garn bar 4.1 Peraturan Daerah Norn or 9 Tahun 2016 ....................................... 51 

xiii 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR TABEL 

Nomor Tabel 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terkait .... . 

Tabel 4.1 Komposisi PNS ...................... . 

Tabel 4.2 Komposisi Tenaga Kontrak .................................................................. . 

Tabel 4.3 Jumlah PNS .............. . 

16 

53 

55 

55 

Tabel 4.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD............................. 66 

xiv 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



47 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan unsur 

pendukung tugas Bupati dalam urusan Penana1nan Modal, Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Jan Koperasi Usaha Kecil l\tlenengah dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati mela\ui Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, 1-ugas dan Fungsi Serta Tata Kcrja Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan 

hmenetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 

Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan 

tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman 

modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 
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b. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penaman modal, 

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan 

potensi dan peluang Daerah; 

c. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan 

tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan 

perizinan/non periz:inan yang didelegasikan kev.'enangannya oleh Bupati 

kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, 

pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan 

investasi, perizinan/non perizinan, kopcrasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM); 

e. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan 

pelatihan pelayanan perlzinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM); 

f. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan 

perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal 

dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 

g. Menyelenggarakan analisa hokum, pengaduan dan kepuasan masyarakat 

di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, 

Koperasi, lJsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari : 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



49 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu 

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman 

modal dan pelayanan perizinan tcrpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan 

menengah. 

b. Sekretariat 

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di ba\vah dan bertanggungja\.vab kepada Kepala Dinas. 

Sekretariat dipirnpin oleh Sekretaris yang me1npunyai tugas rnembantu Kepala 

Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, 

perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, 

perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi. 

Sekretariat terdiri dari: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pelayanan Perizinan 

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey 

lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan. 
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Bidang Pe/ayanan Perizinan terdiri dari: 

1) Seksi Perizinan Umum; 

2) Seksi Perizinan Usaha; 

3) Seksi Survey dan Pengaduan 

d. Bidang Penanaman Modal 
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Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina 

pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal. 

Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 

1) Seksi Promosi dan Kerjasama lnvestasi 

2) Seksi Pemberdayaan,Pengawasan dan Pengendalian Investasi 

3) Seksi Pengembangan Potensi dan Peluang lnvestasi 

e. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala 

Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung ja,vab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina 

pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari: 

1) Seksi Koperasi 

2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah. 
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3) Seksi Pembiayaan dan Promosi Koperasi Usaha Kecil dan Mencngah 

f. Bidang Data dan Informasi 

Bidang Data dan lnformasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Data dan Infonnasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, 

melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas 

di Bidang Data dan lnfonnasi 

Bidang Data dan lnformasi terdiri dari: 

1) Seksi Pengolahan Data dan Laporan 

2) Seksi Sistem lnfonnasi 

3) Seksi Publikasi lnfonnasi 
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Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai susunan 

organisasi ini dapat terlihat pada struktur sebagai berikut : 

I KEPALA DINAS 

KELOMPOK I SEKRETARIAT 

IARATAN 
I 

I 
SUBBAGIAN 

SUB BAGIAN 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN 
UMUM DAN 

' I I I 
BIOANG PELA YANAN BIDANG PENANAMAN BIDANG KOPERASI DAN BIDANG DATA DAN 

PERIZINAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL SISTEM INFORMASI __ ,, ··-.. -··-··· 
SEKSI PERIZINAN UMUM SEKSI PROMOSI DAN I SEKSl KOPERASI I SEKSI PENGOLAHAN ~ >- KERJASAMA INVESTASI nllTll l'lll~ll llDllRll~I 

SEKSI PERIZ!NAN USAHA SEKSI PEMBERDAYAAN, SEKSI USAHA MIKRO, SEKSI SISTEM I- ~ PENGAWASAN DAN KECIL DAN MENENGAH " INFORMASI 

L SEKSI SURVEY DAN ~ SEKSI- PENGEMBANGAN SEKSI PEMBIAYAAN SEKSI SURVEY DAN 
PENGADUAN POTENSI DAN PELUANG DAN PROMOS! PENGA.DUAN 

INVESTASI KOPERASI, USAHA 
~i11<01"'1 1n::r11 nttf\I 

'----------- -
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Gambar 4.1 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan 

Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahon 2016 

2. Somber Daya SKPD 
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Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Bangka didukung oleh sumberdaya manusia aparatur 

serta sarana clan prasarana kerja berupa aset bergerak: maupun aset tak 

bergerak. 

Sumber daya manusta aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Bangka per 31 Januari 2017 tercatat sebanyak 60 (enam pulub) 

orang, terdiri dari 41 ( empat puluh satu) orang PNS clan 19 (sembilan belas) 

orang tenaga kontrak. 

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan 

serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Bangka per J 1 Januari 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabet 4.1 

Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta 

Jabatan Struktural dan Fungsional di Dinas Penanaman Modal 

PelayananPerizinan Terpadu Sato PintuKoperasi (fsaha Kecil Meneogah 

Kabupaten Bangka per 31 Januari 2017 

Pangkatdan Jabatan 

Golongan Struktural 
Jumlah 

Pendidikan Jumlah dan 

I II III IV Fungsional 

Struktural : 21 

SD - - - - - a_ Ess. II 1 

- ----

SLTP - - - - - b_ Ess. Ill 5 
I 

SLTA - 10 I - II c_ Ess. IV 15 

--- - - --- ----. -- - - --- --- - ------. --- --------- ·---
Diploma - 2 2 - 4 d_ Ess. V -

i 
Strata 1 - i - 21 3 24 

I 
I e Non Ess. 19 
I 

Strata 2 - , - I 1 2 
I 

I Fungsional : 1 
i 

Total - 12 25 4 41 I Total 41 
i i .. 

Sumber Data : Sekretar1at D1nasPenananan1 Modal, Pelayanan Penz1nan ferpadu Satu Pinto, 

Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah 

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkaper 31 Januari 2017 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.2 

Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan 

di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pinto, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Bangka per 31 Januari 2017 

Jenjang Pendidikan Jumlah 
Nama Jabatan 

SD SLTP SLTA Diploma Strata 1 Strata 2 (orang) 

Operator Komputer - - 5 - 3 - 8 

·-
Petugas Ekspedisi - - - - I - I 

Petugas Adm . 
- - 2 - l - 3 

Pemerintahan 

Fro11t Office (FO) - - - - I - l 

Petugas Kebersihan - I I - - - 2 

Penjaga Malam - - I - - - I 

Sopir - - - 2 l - 3 

·--- ---~----~-

Total - I 9 2 7 - 19 

Sumber Data : Sekretariat DinasPenananam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diktat Struktural di Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Bangkaper 31 Januari 2017 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah PNS yang telab mengikuti Diklat Struktural 
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Jumlah 
No. NamaDildat 

(orang) 

·-
l Diklatpim Tingkat I -
2 Diklatpim Tingkat II l 

3 Dildatpim Tingkat Ill 7 

----~ 

4 Diklatpim Tingkat IV 9 

5 SPADA -
6 ADUMLA 3 

7 ADUM 6 

---· -- . ----
Jumlah 26 

.. . Sumber Data : Sekretanat D1nas Penanaman Modal, Pelayanan Per1zinan Terpadu Satu P1ntu, 

Koperasi, Usaha Kecil dao Menengah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu di Daerah dinyatakan bahwa Bupati mendelegasikan 

kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi 11 

bidang dan 47 jenis izin; 

A. Bidang Kesehatan, yaitu : 

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum; 

a) Rumah Sakit Kelas C; 

b) Rumah Sakit Kelas D; dan 

c) Rumah Sakit Kelas D Pratama. 
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2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus; 

a) Rumah Sakit Kelas C. 

3. Izin Operasional Rwnah Sakit Umum; 

a) Rumah Sakit Kelas C; 

b) Rumah Sakit Kelas D; dan 

c) Rumah Sak.it Ke las D Pratama. 

4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus; 

a) Rumah Sakit Kelas C. 

5. Izin Mendirikan Klinik; 

a) Klinik Pratama; dan 

b) Klinik Utama. 

6. Izin Operasional Klinik; 

a) Klinik Pratama; dan 

b) Klinik Utama. 

7. Izin Operasional Optik; 

a) Optik Mata; dan 

b) Optik Telinga. 

8. Izin Apotik; 

9. SIO Battra (Pengobatan Tradisional); 

I 0. Izin Pedagang Eceran Obat; 

11. lzin Pedagang Eceran Alat Kesehatan; 

12. lzin Tenaga Medis; 

a) Praktek Dokter; 

b) Praktek Gigi; 
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c) Praktek Spesialis; dan 

d) Praktek Gigi Spesialis. 

13. Izin Praktek Psikologis Klinis; 

14. Izin Praktek Perawat; 

15. Izin Praktek Bidan; 

16. Izin Praktek Apoteker; 

17. Izin Praktek Tenaga Gizi; 

18. Izin Tenaga Keterapian Medis; 

a) Praktek Fisioterapis; 

b) Praktek Akupasi Terapis; 

c) Praktek Terapis Wicara; dan 

d) Prak-tek Akupuntur. 

B. Bidang Pekerjaan Umum, yaitu : 

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : 

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

3. Surat Izin Usalia Perdagangan (SJUP); 

4. Izin Usalia Industri/Tanda Daftar lndustri (IUI I TDI); 

5 Tanda Daftar Gudang (IDG); 

6. Iz1n Usaha Perdagangan Minu1nan Reralkohol; 

D. Bidang Perhubungan, yaitu : 

1. lzin Trayck; 
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2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat; 

E. Bidang Lingkungan Hidup, yaitu : 

I. Izin Gangguan (HO); 

2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; 

3. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah; 

F. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata atau lJsaha Kepariwisataan, yaitu: 

1. Tanda Daftar Usaha Pari wisata; 

a) Bidang Usaha Jasa Perja1anan Wisata meliputi: 

I) Biro Perjalanan Wisata; dan 

2) Agen Perjalanan Wisata. 
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b) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 

meliputi : 

I) Gelanggang Olahraga yang meliputi Sub Jenis Usaha Lapangan 

Golf, Rumah Bilyard, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, 

Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis dan Bowling; 

2) Gelanggang Seni yang meliputi Sub Jenis Usaha Sanggar Seni, 

Gelar Seni, Gedung Pertunjukan Seni; 

3) Arena Permainan; 

4) Hiburan Malam yang meliputi Sub Jenis Usaha Klub Malam, 

Diskotik dan PUB; 

5) Panti Pijat; 

6) Taman Rekreasi yang rneliputi Sub Jenis Usaha Taman Rekreasi 

dan Taman Bertema; 

7) Karaoke; dan 
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8) Jasa Impresariat/Promotor. 

c) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, 

Konferensi dan Pameran meliputi : 

l) Pertemuan; 

2) Perjalanan Insentif; 

3) Konferensi; dan 

4) Pameran. 

d) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi : 

I) Wisata Bahari yang meliputi Sub Jenis Usaha Wisata Se lam, 

Perahu Layar, Memancing, Selancar, Dennaga Bahari; dan 

2) Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi Sub Jenis Usaha Arum 

Jeram dan Dayung. 

e) Bidang Usaha Pramuwisata; 

f) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata; 

g) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 

h) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 

i) Bidang Usaha SPA; 

j) Bidang Usaha Penyediaan Akornondasi meliputi: 

1) Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang; 

2) Bumi Perkemahan; 

3) Persinggahan Karavan~ 

4) Villa; 

5) Pondok Wisata; 
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6) Akomondasi Lain (Motel, Resort dan Sub Jenis Lainnya dari Jenis 

Akomondasi Lain yang ditetapkan Bupati). 

k) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi : 

I) Restoran; 

2) Rumah Makan; 

3) Kafe; 

4) Jasa Boga; 

5) Bar/Rumah Minuman; 

6) Pusat Penjualan Makanan; 

7) Jenis Usaha Lain Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang 

ditetapkan oleh Bupati. 

2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

G. Bidang Pertanahan, yaitu : 

I. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi seluas :.:.; 50 Ha; 

2. Izin Pembukaan Tanah Negara; 

H. Bidang Petemakan, yaitu : 

l. Izin Usaha Peternakan; 

2. lzin Rumah Pemotongan l-Iewan; 

I. Bidang Pendapatan, yaitu : 

1. lzin Reklame; 

2. lzin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas; 

J. Bi dang Perikanan, yaitu : 

I. Izin Usaha Perikanan (lUP) Budidaya; 

a) Usaha Budidaya Air Tawar; 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



62 

b) Usaha Budidaya Air Payau; dan 

c) Usaha Pengangkutan Hasil Budidaya. 

K. Bidang Penanaman Modal, yaitu : 

1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 

2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

4. Tzin Usaha Penanarnan Modal; 

5. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 

6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 

7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger). 

1. Kinerja Pelayanan SKPD 

Kinerja Pelayanan SK.PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka 

adalah: 

a. Memberikan Layanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Kegiatan 

Penanaman Modal; 

b. Memberikan Layanan pemanfaatan teknologi inforrnatika untuk investasi clan 

perizinan dan non perizinan; 

c. Memberikan layanan informasi tentang data potensi dan peluang investasi serta 

aturan dan prosedur penanaman modal kepada calon investor; 

d. Memberikan Layanan penyuluhan, pengaduan perizinan dan non perizinan. 

c. Mcmbcrikan pembinaan, pcngawasan dan pcngcndalian dalam pelaksanaan 

penanaman modal di daerah; 

f Memberikan pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi; 
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g. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mengenai Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah; 

h. Melakukan pengernbangan sistern pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. 

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Btipati pada urusan 

Penanaman Modal, Pelayanan Perizianan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati Bangka rnelalui Sekretaris Daerah. 

Visi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah : 

"Terwujudnya DINPMJ>2KUKM sebagai lnstitusi Pela_vanan Perizinan Terpadu 

dan Wadah Pengga/i /nvestasi Penanaman Modal Daerah serta memanfaatkan 

K<Jperasi dan lf.saha Kecil Menengah dala1n meningkatkan kese;ahleraan 

"1asyarakat dengan pe/ayanan yang Bersih, T'ertib, J'ransparan don F.fesien" 

Dalam upaya menuju visi diatas adapun misi yang harus diemban yaitu : 
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- Mewujudkan Pelayanan Publik Yang l'rima Bagi Se/uruh Masyarakat; 

- Mewujudkan Produk Unggulan .Yang mendukung Usaha Kecil dan Menengah 

~)erta Penguatan Ke/embagaan Koperasi. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, 

mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Bangka mempunyai fungsi : 

a. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, 

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 

b. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penaman modal, 

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan 

potensi dan peluang Daerah~ 

c. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas 

clan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Tcrpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non 
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penz1nan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; 

d. Menyelenggarakan pelakasaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan 

pengarsipan dokumen, sistem infonnatika untuk pelayanan investasi, 

perizinan/non penz1nan, koperasi clan usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM); 

e. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan 

pelatihan pelayanan pcrizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM); 

f Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non 

perizinan, penanaman modal asing/penanarnan modal dalam negeri, koperasi 

dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); 

g. Menyelenggarakan analisa hokum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di 

bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

3. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 'l'erpilih 

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bangka 

Tahun 2014-2018, Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pcnanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Mencngah Tipe A Kabupaten Bangka, DJNPMP2KUKM 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, 
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merumuskan clan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah maka yang menjadi urusan \Vajib pernerintahan yang 

menjadi tanggungjawab DINPMP2KUKM yaitu urusan Penanaman Modal, 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pinto, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

Dalam rangka pelaksanaan urusan dimaksud, mak:a identifikasi faktor-faktor 

penghambat clan pendorong pelayanan SKPD yang dapat rnernpengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana 

tersaji pada Tabel 4.6 berikut: 
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Tabel 4.6 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Terhadap 

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

--
Visi: Bangka Bermartabat 

No Misi dan Program Permasalahan Faktor 

KOH dan Wakil KDH terpilih Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Misi 2. Mewujudkan Tata 1. Dokumen 1. 
--

Terbatasnya SDM 1. Komitmen 
Pemerintahan yang Bersih 
dan Melayani perencanaan yang kualitas untuk 
Program; 
- Mempercepat yang maupun kuantitas meningkatka 

pelak.sanaan reformasi 
birokrasi, dengan merupakan 2. Terbatasnya n kinerja dan 
kegiatan: 
• Penataan Struktur prioritas target anggaran promosi pelayanan 

Birokrasi; 
• Pengembangan dan a rah 3. Budaya dan etos perizinan 

Sistem Pelayanan 
lnformasi secara pembangunan kerja yang lemah. yang sesuai 
Online 

• Penyederhanaan yang akan 4. Belum semua dengan SOP 
Perizinan Usaha; 

• Peningkatan diwujudkan perizinan 2. Sarana dan 
transparansi dan 
akuntabilitas be!um dilimpahkan ke Prasarana 
aparatur: 

- Menerapkan sistem dipandang PTSP_ yang 
pelayanan prima: 
memberikan pelayanan sebagai 5 Tenaga Teknis untuk memadai, ' 
cepal dan tepat, ramah 
dan bersahaja, serta sesuatu yang survey mulai dari 
berkualitas dan 
terjangkau. penting bagi peralatan 

kebanyakan jaringan IT 

stakeholder dan 

2. Tuntutan I Komputer 

I kebutuhan 

I _J I masyarakat 
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Visi: Bangka Bermartabat 

No Misi dan Program Permesalahan Faktor 

KOH dan Wakil KOH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong 

terpilih 

(1) (2) (3) (4) (5) 

belum 6. Terbatasnya 1. Komitmen 

sepenuhnya dapat SOM yang kualitas untuk 

diartikulasikan maupun kuantitas meningkatkan 

oleh SKPD 7. Terbatasnya kinerja dan 

pelaksana. anggaran promosi pelayanan 

3.Adanya 8. Budaya dan etas perizinan yang 

kesenjangan kerja yang lemah. sesuai dengan 

antara 9. Belum semua SOP 

kemampuan perizinan 2. Sarans den 

keuangan dilimpahkan ke Prasarana 

daerah dalam PTSP. yang 

pembiayaan 10. Tenaga Teknis memadai, 

program dan untuk survey mulai dari 

Kegiatan masih di SKPD peralatan 

investasi. leknis yang jaringan IT dan 

4 Akurasi Data mengakibatkan Komputer 

pendukung waktu survey yang sesuai 

Potensi tidak sesuai dengan 

!nvestasi masih dengan kebutuhan_ 

i 
' sangat lemah. 3. Pembinaan 

5. Proses dan 

perencanaan Pengawasan 

investasi tingkat yang efektif 

nasional dari da!am proses 

pendekatan perizinan 

4. Regulasi j 
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Visi: Bangka Bermartabat 

No Misi dan Program Pennasalahan Faktor 

KOH dan Wakil KOH terpilih Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

belum 6. Terbatasnya SOM 13. Komitmen 

sepenuhnya yang kualitas untuk 

dapat maupun kuantitas meningkatka 

diartikulasikan 7. Terbatasnya n kinelja dan 

oleh SKPD anggaran promosi pelayanan 

pelaksana. 8. Budaya dan etos perizinan 

11. Adanya kerja yang lemah. yang sesuai 

kesenjangan 9 Berum semua dengan SOP 

antara perizinan 14. Sarana dan 

kemampuan dilimpahkan ke Prasarana 

keuangan PTSP. yang 

daerah dalam 10. Tenaga Teknis untuk memadai, 

pembiayaan survey masih di mulai dari 

program dan SKPD teknis yang peralatan 

Kegiatan mengakibatkan jaringan IT 

12. Proses waktu survey tidak dan 

perencanaan sesuaidengan Komputer 

investasi yang sesuai 

llngkat dengan 

nasional dari kebutuhan. 

pendekatan 15. Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

yang efeklif 

dalam 

proses 

perizinan 

---~·--- ·-
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B. Pembahasan 

Perizinan merupakan aspek penting dalam pelayanan publik sehingga 

dapat menjadi suatu masalah yang sangat kompleks. Jenis pelayanan publik 

yang banyak diperlukan batasan pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu 

jenis pelayanan publik yang mendasar yaitu pelayanan di sektor administrasi 

penz1nan. Pelayanan dalam sektor adrninistrasi perizinan yaitu jenis 

pelayanan yang cukup banyak pennintaannya seperti Izin Mendirikan 

Bangunan, Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Perikanan, lzin Usaha 

Perkebunan, Izin Usaha Perindustrian terlebih Izin Usaha Perdagangan. 

Dalam mernberikan pelayanan pada masyarakat yang efektif merupakan 

hal yang penting untuk menilai keberhasilan Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan lJsaha Kecil dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka dalam mencapa1 

tujuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip 

Soewarno dalam Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa 

"Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya." Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat 

kcbcrhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto ( 1986:25) 

mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata effektivies yang 

berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapat tujuan. 

Sclanjutnya, mcnurut Emerson Handayaningrat (1985:38) bahwa 

efektivitas adalah pengukuran dalarn arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelurnnya. 
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Terwujudnya suatu pemerintahan yang efektif dan efisien serta 

memenuhi harapan warganya dalam perizinan pada Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka peran masyarakat sebagai 

sasaran dan objek kebijakan menjadi salah satu dibutuhkan untuk 

mewujudkan pelaksanaan tersebut. Sebagaimana fungsi dari lembaga 

pemerintah itu didirikan yaitu untuk memberikan pelayanan yang merata pada 

seluruh lapisan masyarakat clan terkaitnya dengan fungsi lembaga sebagai 

pihak yang melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga 

pelayanan yang efektif dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Adanya hubungan timbal balik antara penerima clan penyelenggaran menjadi 

kunci keberhasilan, dikarenakan pengguna pelayanan menginginkan 

pelayanan perizinan yang baik, tepat waktu, cepat tanggap dan tidak susah 

dalam mengurus suatu perizinan sedangkan penyelenggara menginginkan 

petnberian suatu pelayanan yang efektif untuk pengguna yang sesuai dengan 

aturan dan prosedur dalatn suatu perusahaan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian mengingat Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan lJsaha Kecil dan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka yang berorientasi pada pelayanan 

publik maka dalam mengukur besarnya efektivitas Perizinan Pada Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Per1zinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka dapat 

ditinjau dari indikator-indikator yang dikemukakan oleh Duncan ( dalam 

Steers, 1985:53 dalam Syaroh dan Widowati, 2018) yaitu: 
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I) Pencapaian Tujuan, 

2) Integrasi, dan 

3) Adaptasi yang akan dideskripsikan berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan para informan. 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian tujuan dalam suatu organisasi diartikan sebagai segala 

upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalarn arti 

pentahapan pencapaian bagian - bagiannya maupun pentahapan dalarn arti 

periodisasinya (Riza dan Mashur, 2017:6-7). Menurut Syaroh dan 

Widowati (2018) pencapaian tujuan terdiri dari sub indikator, yaitu 

memiliki hasil yang dapat diukur dan sasaran yang merupakan target 

kongkret, memiliki sumber daya yang mendukung, dan memiliki periode 

waktu tertentu. 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapa1an tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan 

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 

pentahapan pencapaian bagian bagiannya maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

a. Kurun waktu 

KP2TPM tidak mentargetkan waktu yang pasti untuk mencapai 

kualitas pelayanan yang baik. Tapi setiap tahunnya KP2TPM berupaya 

meningkatkan clan memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik 

sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam kurun waktu 2 tahun 

43757.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



73 

KP2TPM sudah bisa membuktikan tercapainya tujuan dengan meraih 

Penghargaan sebagai Penyelenggara pelayanan terbaik tingkat Kabupaten 

Bangka. 

Sadan Penanaman Modal dan Perizinan T erpadu Kabupaten 

Bangk:a yang merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik di 

bi dang perizinan yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan/pemohon izin dalam mengurus keperluan mereka. BPMPT 

Kabupaten Bangka juga menerapkan ketepatan penyelesaian pelayanan 

perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu 

penyelesaian perizinan yang diajukan oleh pelanggan/pemohon izin 

merupakan hal penting menurut badan ini demi memenuhi kepuasan para 

pelanggan/pemohjon izin. 

Penilaian ketepatan waktu pada BPMPT Kabupaten Bangka adalah 

mengenai ketepatan waktu dalam menyelesaikan pelayanan perizinan 

dari pelanggan/pemohon izin. BPMPT Kabupaten Bangka berusaha 

memenuhi ketetapan yang telah ada untuk memulai jam pelayanan yang 

diselenggarakat. Badan ini berpedoman dengan maklumat pelayanan 

yang telah ditetapkan dalam 1nernberikan pelayanan kepada 

pelanggan/pe1nohon izin. Waktu pelaksanaan pelayanan yang terdapat 

pada rnaklurnat pelayanan tersebut adalah scnin sampai kamis jam 

pelayanan dibuka pukul 07.30-13.30 WIB, jumat jam pelayanan pukul 

07.30-11.00 WIB dan hari sabtujam pelayanan pukul 07.30- 12.00 WIB. 

I-Ia! ini juga di dukung dari kepala bidang perizinan menyatakan bahwa 

"iya, pelayanan hari senin-karnis bukanya mulai jam 07.30-13.30 WIB, 
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kalo hari jumat jam 07.30-11.00 WIB dan hari sabtu jam 07.30-12.00 

WIB." 

b. Sasaran yang merupakan target kongkrit. 

Sasaran yang akan dicapai oleh KP2TPM adalah masyarakat yang 

akan menggunakan jasa pelayanan baik tentang pelayanan perizinan 

maupun penanaman modal di KP2TPM ini. KP2TPM dapat dikatakan 

mampu mencapai sasaran yang dituju dibuktikan dengan meningkatnya 

jumlah masyarakat yang mengurus perizinan setiap tahunnya. Ini juga 

membuktikan bahwa KP2TPM dapat meningkatkan kesadaran 

masyarak:at akan pentingnya mengurus suatu perizinan (Asria, 2015: 6-

7). 

Terbentuknya unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan 

institusi yang khusus untuk bertugas dalam memberikan pelayanan pad.a 

masyarakat, sehingga dalarn hal untuk mcngurus permohonan data/infomasi 

masyarakat cukup datang pada satu unit kerja saja. Pelaksanaan atau 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 1nerupakan kegiatan pelaksanaan 

dalam hal pennohonan data dan infornasi yang proses pengelolaannya mulai dari 

tahap pennohonan sampai ke tahap penerbitan dokutnen dalam satu tempat. 

Dengan terdapatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat 

mengefektitkan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam 1nengurus pennohonan 

data dan informasi. Sehingga pelayanan akan lebih efektif, mudah, dan murah. 

(Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pcrizinan Terpadu Satu Pintu). Terdapat tujuan tersendiri 

dengan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah publik 
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dalam mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Terdapat basil wawancara dari 

Kepala Dinas yang menyatakan bahwa: 

"Tujuan dibentuknya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah untuk 
mempermudah publik dan/ atau pemohon informasi dalam memdapatkan 
pelayananan informasi/jasa; Mendukung kelancaran proses penyampaian 
informasi dan/ atau jasa kepada publik/ pemohon infonnasi; Menciptakan 
kenyamanan publik/ pemohon informasi dan/ atau jasa; serta 
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan/ atau jasa di 
lingkungan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum yang sah.~ 
Masyarakat juga jangan di buat repot dalam mengurus perizinan, mereka 
cukup datang ke PTSP perizinan yang dimohonkan akan dikeluarkan 
sesuai dengan aturan, berbeda dengan sebelum PTSP dibentuk masyarakat 
yang akan mengguruskan perizinan sangat direpotkan dengan mendatangi 
beberapa kantor hanya untuk mengurus perizinan, singkatnya masyarakat 
tinggal datang ke pelayanan satu pintu izin bisa langsung di proses" 

Dalam menunjang efektivitas organisasi untuk memberikan pelayanan 

pencapaian tujuan organisasi dapat menentukan keberhasilan tersebut 

Sasaran/target yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka yaitu peningkatan jumlah masyarakat 

setiap tahun dalam proses pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. Berikut merupakan 

pemyataan dari Kepala Dinas yang diperoleh dari hasil wawancara: 

"Pencapaian tujuan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Per1zinan 
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 
(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka dapat dikatakan berhasil apabila 
setiap tahunnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus 
perizinan semakin tinggi. Selain itu dengan sasaran ini Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil 
Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka mampu 
menyadarkan masyarakat bahwa suatu perizinan merupakan ha! yang 
penting.Karena selama ini masyarakat kita ini berpikir untuk 
penggurusan izin itu lama prosesnya dan berbiaya tinggi, apalagi 
masyarakat kita yang domisilinya jauh dari ibukota Kabupaten, mereka 
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akan bersemangat menggurus izin jika mau mengajukan kredit ke 
perbankan " 

Sedangkan mcnurut Kepala Bidang Perizinan menyatakan bahwa 

"Pencapaian tujuan disini berhasil karena tiap tahun kesadaran 
masyarakat untuk mengurus perizinan semakin meningk:at. Dengan 
begitu, masyarakat sudah mengetahui bahwa pentingnya mengurus 
perizinan dalam berusaha" 

Keberhasilan dalrun pencapaian tujuan yang ditentukan dengan sasaran 

atau target dalam DJNPMP2KUKM Kabupaten Bangka ditunjang dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada masyarakat saat proses 

mengurus surat perizinan yang disesuaikan dengan ketentuan/peraturan yang 

ada.Penelitian dari Urmila, dkk pada tabun 2013 dengan judul Analisis 

Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Makasar menyatakan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 

dan standar pelayanan perizinan yang didukung oleh tingkat pencapaian 

kepuasaan masyarakat dalam pelayanan Surat lzin Usaha Perdagangan dapat 

dicapai manakala suatu instansi telah rnenerapkan dan melaksanakan Standar 

Pelayanan Prima yang telah ditetapkan secara utuh dan menyeluruh, yang 

terdiri atas dimensi waktu, biaya, moral, dan kualitas. Hal ini juga didukung 

oleh pernyataan dari Kcpala Dinas yang menyatakan bahwa: 

"SOP sudah berjalan dengan semestinya mulai dari jam masuk, tata cara 
pelayanan, pemeriksaan berkas, serta waktu penerbitan yang sudah di 
tetapkan." 

Hal ini scsuai dengan pemyataan dari informan lain yaitu Susan sclaku 

pegawai yang memberikan pemyataan bahwasanya : 

"Dalam melayani masyarakat pegawai sudah melaksanakan dcngan 
meminta infonnasi dengan jelas dan benar kepada pemohon, Pegawai 
memeriksa berkas, menindaklanjuti dan memberikan arahan serta 
menyerahkan berkas diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, dan 
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selanjutnya izin akan diproses sesuai dengan aturan, jika secara aturan 
adminitrasi dan perizinan clear Kepala dinas menandatangani berkas 
izin." 

Penjelasan tersebutjuga sesuai dengan teori menurut Kusdi (2009: 41-44) 

Pelayanan publik adalah something madeavailable to whole of population, 

and it 1s involves thing wl1ich people cannot provide for themselvers, people 

m11st act collectively karenanya birokrasi publik berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk memberikan layanan baik clan profesional. 

llal tersebut didukung dengan basil dari wawancara dengan responden 

dari PT Rejo Sukses Abadi yang menjadi pengguna pelayanan di 

DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka memberikan pemyataan bahwa: 

"Ya, pegawai DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka sudah melayani 
dengan prosedur yang sudah ada, mereka memberikan penjelasan yang 
sangat detail tentang perizinan yang saya butuhkan, mereka juga ramah 
dan sopan dalam melayani pemohon yang datang ke kantor tersebut" 

Selain pelayanan yang baik, sumber daya yang mendukung salah satunya 

yaitu sumber daya manusia yang terdapat dalam DINPMP2KUKM 

Kabupaten Bangka. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat 

pcnting dalam berperan untuk mengefektifkan suatu organisasi terutama 

kemarnpuan yang dimiliki oleh pegawai DINPMP2KUKM Kabupaten 

Bangka. Kema1npuan kerja yang dimiliki oleh pegawai dibilang sudah baik 

dalam melayani masyarakat dan menghadapi kendala yang ada hal ini sesuai 

dengan pemyataan yang disampaikan oleh responden dari tenaga kesehatan 

(Rumah Sakit Mcdika Stania) sebagai pengguna , pegawai 1naupun Kepala 

Dinas bcrikut ini: 

"Kami selama ini telah mampu menangani semua pelayanan masyarakat 
dalam mengurus surat perizinan"- Pegawai 
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"Pegawai sudah memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi 
kendala yang ada yaitu (l) Total izin yang di terbitkan pada Tahun 2017 
sebanyak l.412 izin clan yang penyelesaian izin sesuai SOP sebanyak 740 
izin sedangkan yang tidak sesuai SOP atau terlainbat sebanyak 672 izin. 
(2) Aplikasi yang digunakan saat ini sudah tidak bisa mengakomodir 
kebutuhan sistem di perizinan dan tidak tersedia anggaran untuk 
pengembangan aplikasi perizinan online untuk peningkatan, anggaran 
yang dibutuhkan untuk pengembangan awal aplikasi sebesar 
Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD 
Kab.Bangka.(3) TIM teknis masih di OPD teknis contoh untuk proses 
perizinan IMB untuk ti1n teknis survey masih menggunakan pegawai 
yang merupakan pegawai aktif di Dinas Perumahan, Pemukiman dan 
Tata Ruang untuk kajian teknis yang secara TUPOKSI merekapun 
banyak kerjaan dikantor masing-masing dan pada akhimya mereka 
menganggap tugas survey sebagai tugas tambahan, terkendala waktu 
yang disepakati untuk survey yang mengakibatkan survey telat yang akan 
berdampak ke izin yang diterbitkan akan telat j uga. ( 4) Di Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan 
Menengah (DINPMP2KUKM) Tahun Anggaran 2018 tidak tersedia 
anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di 
DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, barn bisa diajukan untuk Tahun 
Anggaran 2019."- Kepala Dinas 
"lya petugas cepat dalam menyelesaikan keluhan perizinan yang 
bermasalah, petugas juga begitu cekatan dalam memproses perizinan".
Pengguna (Sumiati) 
"Petugas telaten menangani berkas yang masuk sehingga proses nya 
cepat, tidak bertele-tele".- Pengguna dari tenaga kesehatan (Rumah Sakit 
Medika Stania) (Arfandi) 

Bentuk pelayanan yang telah dilakukan oleh pegawai dalam memberikan 

inforrnasi mengenai prosedur pelayanan dengan secara langsung dan tidak 

langsung serta terdapat mekanis1ne dan ketentuan yang harus dibayar oleh 

masyarakat sesuai dengan kebijakan dalam 1nendapatkan pclayanan informasi, hal 

tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara responden yang menyatakan 

bahwa: 

"Bentuk pelayanan secara langsung, melalui tatap muka di lokasi (on the 
spot) dan tidak langsung (melalui ap\ikasi online)." (Fungsional Umum) 
"Prosedur pelayanan terpadu satu pintu adalah pemohon datang langsung 
ke kantor atau menggunakan aplikasi online, kemudian petugas PTSP 
mcmverifikasi data pernohon dan apa yang dibutuhkan pemohon. 
Kemudian petugas berkoordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan 
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data yang diminta kemudian terjadi transaksi pembayaran (tidak berlaku 
jika pemohon tergolong no! rupiah, yaitu mahasiswa). Apabila lebih dari 
15 hari kerja maka petugas PTSP menghubungi unit kerja terkait." 
"Ya telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu yang terakhir diubah dengan Peraturan 
Daerah No.2 Tahun 2015." (Fungsional Umurn) 

Adanya kemampuan pegawai yang sudah baik maka kefektifan kinerja 

dalam organisasi juga sernakin rneningkat. Penelitian dari Haida, Achmad 

Nur, dkk pada tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai 

Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan. KPP Kota Kediri dalam 

meningkatkan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) secara keseluruhan sudah cukup baik dan bisa memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan keadaan yang ada di 

DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka bahwa kinerja pegawai semakin 

meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang 

didapatkan dari Iqbal selaku responden pengguna pelayanan dari CV Mandiri 

Jaya yang rnenyatakan bahwa: 

"Kalau bicara kinerja yang ada di kantor DINPMP2KUM Kab.Bangka 
cenderung 1ebih baik jika dibandingkan kantor dinas di tempat lain 
dengan melihat cara pegawai dalam membantu pemohon dalam 
mengurus 1z1n" 

Peningkatan kinerja pegawai tidak hanya dikarenakan pegawai sudah 

mengikuti SOP yang ada dalam DINPMP2KUM Kab.Bangka, melainkan 

juga disebabkan oleh lama penerbitan izin yang pemohon ajukan, apabita 

semakin cepat pemerbitan maka lebih efektif. 

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan teori Steers ( 1985:87) 

mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program 

sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk 
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mernenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber 

daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaannya". 

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan 

suatuorganisasi harus mempertimbangkan bukan SaJa sasaran 

organ1sas1 tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengeJar 

sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan 

mesalah sasaran maupun tujuan (Georgopolous dan Tannembaum 1985:50). 

Efektivitas berasal dari kata "efek" yang artinya hubungan sebab 

akibat, efektivitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable 

lain. Efektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanak:an 

sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasarantercapai 

karena adanya proses Menurut James L Gibsondkk (Pasolong, 2013: 

4) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersarna. Derajat 

pcncapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas.dapat disimptdkan 

bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang membcrikan gambaran 

seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih 

berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan 

kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan 

efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu 

efisiensi meningkat" (Sedarmayanti, 200 I :59). 

Efektivitas inemiliki arti berhasil atau tepat t:,runa. Efektif merupakan 

kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efek:tivitas. Menurut 
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Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya 

mencapal tujuan yang direncanakan sesua1 dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang 

ditentukan" (Effendy, 2003: 14 ). 

Memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda sesua1 

sudut pandang dan kepentingan masing-masing dalam kamus bahasa 

indonesia Mulyasa (dalam Mirawaty: 2010: 6) dikemukakan bahwa; "efektif 

berarti dan efeknya (akibatnya, pengaruhya dan kesannya) manjur atau 

mujarab, dapat membawa basil", jadi efektivitas adalah adanya keseuaian 

antara orang yang melakukan tugas, dengan sasaran yang dituju. 

Hal ini sesuai dengan basil wawancara dengan responden bahwa: 

""Lama proses permohonan izin hingga terbitnya izin sekitar 7 hari atau 
seminggu an lah". Pengguna Jasa dari PT Tanjung Pesona- Irvan Triadi 
'"7 hari bisa terbit"Pengguna Jasa dari Tenaga Kesehatan Klinik Bunda
Ade 
" 3 Hari paling cepat kalo berkasnya lengkap dan sesuai dengan syarat 
kadang juga ada yang 8 hari jika berkasnya tidak lengkap." Kepala 
Dinas" 

Dengan waktu seminggu di rasa oleh pengguna jasa sud.ah efektif untuk 

penerbitan perizinan. Para pengusaha yang mengurus perizinan puas dengan 

ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil clan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. 

Dernikian penjelasan dari Adi selaku pengguna dari Agen Perjalanan 
Wisata Bela Wisata yang menyatakan bahwa hal serupa mengenai Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 
dcngan pemyataan" ... selain itu meringankan pengusaha untuk mengurus 
perizinan dan tidak dipungut biaya" 
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Dengan adanya pemyataan pengguna jasa atau pemohon perizinan yang 

menyatakan seperti diatas maka, dinas penanaman modaJ Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka telah sesuai dengan pengaturan 

penyederhanaan penyelenggaraan sebagaimana yang diatur Permendagri No. 

24 Tahun 2006 tentang Pedoman PPTSP pasal 4 ayat (2} yang mencakup: 

h. Pelayanan atas permohonan perizinan clan non perizinan dilakukan 

oleh PPTSP; 

1. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi 

standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dae rah (Perda ); 

J· Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Perda; 

k. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap 

tahapan proses pemberian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan 

urutan prosedumya; 

I. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan per1z1nan yang sama 

untuk dua atau lebih pennohonan perizinan; 

1n. Pembebasan biaya pcrizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; dan 

n. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh infonnasi 

dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan 

Adanya kinerja yang tinggi dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
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(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka maka pencapaian tujuan akan dapat 

terlaksana dengan waktu yang singkat. Hal ini sejalan dengan pemyataan 

Kepala Dinas yang didapatkan dari hasil wawancara bahwa: 

"Periode waktu dalam mencapai tujuan di Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaba Kecil dan 
Menengah (D!NPMP2KUKM) Kabupaten Bangka sekitar 2 (dua) tahun, 
karena kinerja pegawai sudah semakin meningkat" 

Dengan demikian pencapaian tujuan di Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka dalam menyadarkan 

masyarakat bahwa surat perizinan merupakan hal yang penting dibutuhkan 

waktu 2 tahun yang sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas, hal 1ru 

dk:arenakan dengan melihat kinerja pegawai yang semakin meningkat 

2_ Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan kornunikasi 

dengan berbagai macarn organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi (Riza dan Mashur, 2017 7). 

lntegrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan kornunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi. DTNPMP2KlJKM melakukan berbagai macam sosialisasi sebagai 

bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran rnasyarakat dalam mengurus 

perizinan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan mulai dari Sosialisasi langsung 

kepada 1nasyarakat dalam bentuk seminar atau pertcmuan, iklan yang 
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disiarkan lewat radio sarnpai baliho yang di pasang di pinggir jalao (Asria, 

2015:7). 

Tidak hanya struktur organisasi yang tepat yang seharusnya diterapkan 

dan dimiliki oleh DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka tetapi persiapan SDM 

yang berkualitas juga dibutuhkan dalam hal memberikan pelayanan yang 

efisien dan efektif. Dengan dernikian dalam menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam menyelenggarakan organisasi PTSP hal yang 

perlu dilakukan adalah lebih meningkatkan SDM yang dimiliki oleh setiap 

pegawai DINPMP2KUKM. Sesuai dengan basil wawancara kepala dinas 

menyatak:an bahwa: 

"Lebih ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi 
dengan publik. Selain itu, perlu dibekali pengetahuan terkait prosedur dan 
aturan-aturan I kebijakan yang mengatur pelayanan terpadu satu pintu" 

Dengan demikian integrasi dapat dikatakan sebagai sosiaJisasi. Integrasi 

dalam penelitian ini terkait mengenai komunikasi dan sosialisasi yang 

dilakukan dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka antara Kepala Dinas dengan pegawai maupun pegawai 

dengan masyarakat yang mengurus surat perizinan. Sosial1sasi yang 

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dao Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka dilakukan dengan berbagai media. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang dinyatakan oleh Kepala Dinas, pegawai, maupun pengguna 

bahwa: 
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"Sosialisasi pacla masyarakat sudah dilakukan melalui berbagai media 
seperti radio. maupun advertising contohnya baliho yang dipasang 
dibeberapa daerah dan seminar'' Kepala Dinas 
"Sosialisasi sudah di1akukan melalui seminar, radio sampai memasang 
baliho di pinggir jalan di beberapa claerah" Pegawai 
"Sosialisasi yang dilakukan oleh DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka 
sudah sangat baik, hal ini dilakukan melalui seminar bahkan memasang 
baliho di dekatjalan raya di beberapa daerah" Pengguna Pelayanan dari 
tenaga kesehatan ( Apotik Se hat) 
"Saya menggurus perizinan di DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 
karena melihat melalui baliho di daerah tempat usaha saya" Pengguna 
dari Usaha Dagang Dwi wama (Sumiati) 

Adanya sosialisasi yang baik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil 

clan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangkadalam menyadarkan 

masyarakat untuk mengurus surat perizinan menjadi efektif. Selain dengan 

sosialisasi yang baik komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil 

clan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka juga penting. Hal ini 

dikarenakan komunikasi rnerupakan hal yang utama dalam menyampaikan 

infonnasi dan menerima infonnasi agar tidak terjadi kesalahpahaman baik 

antara komunikan dan penerima infonnasi. Kepala dinas DINPMP2KUKM 

Kabupaten Bangka mengatakan bahwa: 

"Komunikasi antar pegawai di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka 
sudah terbilang baik ya, karena diadakan rapat mingguan atau rapat kecil 
yang bcda-beda tiap timnya, selain itu rapat dengan dinas lainnya juga 
sudah dilakukan jadi komunikasi sudah berjalan baik. Sedangkan kalau 
komunikasi antar pegawai cara mengkomunikasikannya berbeda-beda, 
karena tiap orang j uga memiliki sifat yang beda" 

Selain Kepala Dinas DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, pegawai juga 

mengatakan hal yang sama bahwa: 
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"komunikasi antar pegawai di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka 
sudah baik, karena sudah sering melakukan rapat kecil, rapat antar dinas
dinas maupun komunikasi secara personal" 

Dengan komunikasi yang baik dalam Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil clan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka, memberikan dampak 

yang positif bagi pegawai saat melakukan komunikasi dengan pengguna 

dalam memberikan pelayanan. Selain itu, komunikasi pegawai dengan 

pengguna pelayananjuga harus disesuaikan dengan tata cara yang ada. 

"Kalau untuk komunikasi dengan pengguna dalam memberikan 
pelayanan, pegawat hams mengikuti tata cara yang ada di 
DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka seperti berbicara dengan sopan 
saat menjelaskan maupun menanyak:an perihal surat perizinan" Pegawai 
DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka 

Dengan pemyataan yang disampaikan oleh pegawai DINPMP2KUKM 

Kabupaten Bangka membuktikan bahwa komunikasi dalam mernberikan 

pelayanan pada pengguna sudah sangat baik. Hal ini juga sependapat dengan 

basil wawancara pada responden pengguna pelayanan di DINPMP2KUKM 

Kabupaten Bangka bahwa: 

"Pegawai sudah berkomunikasi dengan baik pada masyarakat pengguna 
pelayanan di DfNPMP2KUKM Kabupaten Bangka baik saat 
menjelaskan prosedur maupun saat menanyakan data-data terkait dengan 
surat perizinan" Diana- Pengguna Jasa dari Perorangan 
"Komunikasi pegawai dengan pengguna sudah baik dalarn membcrikan 
penjelasan prosedur mengenai surat perizinan" Daniawaty-Penggunajasa 
dari Usaha Peternakan Bandung 

Komunikasi yang baik memudahkan untuk pengguna dalam memahami 

prosedur saat mengurus surat perizinan. Hal ini dikarenakan prosedur dalam 

DTNPMP2KUKM Kabupaten Bangka juga mudah tanpa menyulitkan 
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pengguna atau masyarakat saat melakukan pengurusan surat perizinan. 

Sejalan dengan itu pegawai dan pengguna memberikan tanggapan babwa: 

"Persyaratan untuk mengajukan perizinan di Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengab (DINPMP2KUKM) kabupaten Bangka sangat mudah di 
lengkapi oleh penggunajasa." Pegawai 
°'Persyaratan untuk: mengajukan perizinan sangat mudah untuk dilengkapi 
dengan cepat"Pengguna dari Cafe Tung Tau 
"Tidak mernbutuhkan waktu yang lama dalam melengkapi pesyaratan 
untuk mengajukan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah 
(DINPMP2KUKM) kabupaten Bangka" Pengguna dari PT CAKRA 

Tanggapan tersebut sesuai dengan pemyataan Pratiwi (2017) bahwa 

Dengan adanya prosedur pelayanan tidak hanya dituntut untuk menciptakan 

keteraturan tetapi diutamakan untuk memberikan kemudahan clan kejelasan 

bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang baik. Dengan dcmikian 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 

dalam berintegrasi atau bersosialisasi maupun komunikasi sudah dapat 

dikatakan efektif. Hal ini sesuai dengan basil wawancara yang telah 

dipaparkan. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk tnenyesuaikan diri dengan 

lingkungannya (Riza dan Mashur, 2017:7). Dalam penelitian ini adaptasi 

diukur dengan beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan 

pra-;arana. 

Adaptasi adalah kemrunpuan organisasi untuk 1nenyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pcngadaan dan 
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pengisian tenaga kerja. DINPMP2KUKM dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan dapat bekerja sama dengan seluruh SKPD yang ada di 

Kabupaten Bangka dalam hal teknis pengurusan perizinan oleh masyarakat 

(Asria, 2015:7). 

Peningkatan kemampuan pada pegawai akan memberikan kefektifan 

pada kinerja yang terdapat dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil clan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. Peningkatan kemampuan pada 

pegawai dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan pegawai. 

Perlunya di adakan pelatihan dan pengembangan kompetensi juga ditujukan 

untuk meningk:atkan kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. Hal tersebut juga sejalan 

dengan apa yang dijabarkan oleh reynand selaku pegawai bahwa: 

"Pelatihan lebih terarah dapat meningkatan kemampuan clan keahlian 
SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi 
tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (current job 
oriented). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah 
peningkatan kinerja individu dalamjabatan atau fungsi saat ini." 

Selain pegawai, responden Imam dari Hotel Novilla dan responden Fano 

dari Taman Rekreasi Pemandian Air Panas Pemali sebagai pengguna 

pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka juga menyatakan bahwa 

"Pelatihan dan pengembangan merupakan hal yang sangat diperlukan 
dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan keefektifan 
organisasi tersebut, terkadang pegawai inerasa jenuh dengan rutinitas sehari-
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hari di kantor, dengan adanya pelatihan bisa menjadikan sarana untuk refiesh 
kembali". Imam dari Hotel Novilla 

"Pelatihan clan Pengembangan dalam organisasi sangat penting karena 
dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan pegawai untuk mencapai tujuan 
organisasi" Fano dari Usaha Taman Rekreasi Pemandian Air Panas Pemali. 

Dengan pemyataan tersebut Kepala Dinas mernberikan pendapat bahwa: 

"Pelatihan dan pengembangan pada pegawai saat ini sudah dijalankan, 
hat ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam 
melayani masyarakat yang nantinya akan dapat meningkatkan ldnerja 
pegawai, di Tabun Anggaran 2018 anggaran Bintek dan Pelatihan 
pegawai di Kabupaten Bangka dibuat terpusat di BKD, saya pribadi 
kurang begitu setuju dengan kondisi tersebut karena yang mengetahui 
kebutuhan kita untuk peningkatan SDM OPD itu sendiri, dengan 
dipusatkan maka akan memperpanjang birokrasi untuk mengikuti 
pelatihan dalam meningkatkan SDM, mungkin disisi lain Pemerintah 
Kabupaten Bangka mau penghematan terkait dengan anggaran Bintek 
SDM" 

Apabila sistem operasional prosedur pelayanan terpadu satu pintu harus 

ditingkatkan maka hal yang perlu dilakukan yaitu mengetabui seberapa besar 

kompetensi yang dimiliki setiap pegawai. Hal ini didukung oleh kepala dinas yang 

menyatakan bahwa: 

"Kompetensi Kinerja pegawai baik dan perlu terus ditingkatkan karena 
telah mengalami perubahan dengan menempatkan petugas yang sesuai 
dengan background pendidikan mereka. Hal ini dapat mernpermudah 
pelayanan data perizinan." 

Selain itu Maulana selaku pegawai dinas menyatakan bahwa: 

'"'"Cukup baik kompetensi pegawai dalam melaksanakan pelayanan, yaitu 
saat ini petugas PTSP bekerja sesuai dengan bidangnya. '' 

Kemudian Evi selaku pegawai dinas bidang pelayanan menyatakan bahwa: 

"Sesuai, hal ini terlihat dari tahun kc ta.bun, minat publik untuk melakukan 
kcrjasama, studi banding, dan permohonan data clan infonnasi semakin 
meningkat. Kondisi ini menandakan adanya kepercayaan publik kepada 
pelayanan DlNPMP2KUKM Kabupaten Bangka." 

Selain mengasah kompetensi para pegawai, DINP.MP2KUKM Kabupaten 

Bangka juga menata kedisiplinan dan pengendalian pegawai juga terbilang cukup 
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baik hal ini dapat dibuktikan dengan pemyataan dari Evi selaku pegawai 

DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka bidang pelayanan yang menyatakan bahwa: 

"Kedisplinannya baik, karena terdapat aturanjarn operasional PTSP." 
Selain itu Agus selaku bagian pelayanan juga menyatakan bahwa : 
"Sesuai, hat ini terlihat dari tahun ke tahun, minat publik untuk melakukan 
kerjasama, studi banding, dan permohonan data dan infonnasi semakin 
meningk:at. Kondisi ini menandakan adanya kepercayaan publik kepada 
pelayanan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka." 

Di Kantor Pelayanan Periz1nan l'erpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka 

setiap aparat yang terkait di tuntut untuk dapat mempunyai kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami oleh organisasi. Setiap ada 

perubahan dalam organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan da1am 

hal pelayanan dan keluhan-keluhan dari masyarakat, maka setiap aparat harus 

tanggap dengan perubahan tersebut. 

Seperti halnya dalam penyusunan v1s1, misi dan sistem pemberian 

pelayanan dilakukan dengan melibatkan atasan dan bawahan sehingga membuat 

mereka merasa memiliki tanggungjawab sama dalain pemberian pelayanan 

kcpada masyarakat pengguna jasa. 

Juga perlu diadakan pertemuan rutin antar pegawai dan antar instansi 

terkait untuk sating 1nemberikan masukan tentang kesulitan-kesulitan yang 

dialami dan keputusan yang dibuat menyalahi aturan organisasi. Dari sisni bisa 

dipantau perubahan dalam organisasi tersebut menyimpang dari visi dan misi 

organ1sas1. 

Dalam meningkatkan SOM yang dimiliki oleh setiap pegawa1, cara 

memotivasi yang diberikan kepada pegawai dalam pelayanan yang baik juga 

diperlukan. Hal 101 di dukung oleh pemyataan dari Kepala Dinas 

DINPMP2KUKM Kabupatcn Bangka yang menyatakan bahwa : 
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"Cara memotivasi, dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait biclang 
kerja mereka. memberikan ruang diskusi untuk menyuarakan ide, gagasan 
clan permasalahan yang mereka hadapi clan segera mencari jalan keluar, 
dan memberikan apresiasi jika kita lihat semakin banyak pemohon yang 
dilayani." 

Selain itu, Maulana selaku pegawai DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka 

juga menyatakan bahwa: 

"Cara memotivasi, dengan melakukan pelatil1an-pelatihan terkait bidang 
kerja mereka, memberikan ruang diskusi untuk menyuarakan ide, gagasan 
dan permasalahan yang mereka hadapi dan segera mencari jalan keluar." 

Dengan dernikian apabila setiap pegawai tennotivasi untuk melakukan 

pekerjaannya dengan baik maka buclaya kerja yang terdapat clalam 

DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka mengenai pelayanan terpadu satu pintu 

juga akan memiliki keterkaitan dengan pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan pemyataan-pernyataan diatas pelatihan dan pengembangan 

pada pegawai Dinas Penana1nan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka sangat dipelrukan untuk meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam rnelayani masyarakat untuk proses pengajuan surat perijinan. 

Dengan ha1 ini maka kemampuan pegawai akan semalcin tinggi dan 

menyebabkan organisasi tersehut menjadi lebih efektif dan efisien. Selain 

dengan pelatihan dan pengembangan juga dapat 1nenJadikan pegawai akan 

menyesuaikan lingkungan sekitar yang nantinya dapat mengatasi kendala-

kendala dalam meningkatkan kinerja. Kendala-kendala dalam suatu 

organisasi akan dapat terselesaikan dengan mudah apabi\a angkatan kerja 

memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini sesuai dengan 

pendapat berikut ini bahwa: 
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"Demi berhasilnya suatu pegawai dalam menghadapi kendala dalam 
kinerja di perlukan angkatan kerja yang mernadai, baik secara kualitas 
maupun kuantitas." Rio-Pegawai 

Seperti hal nya yang di sampaikan oleh Kepala Dinas yang menyatakan 

bahwa 

"Untuk mengatasi kendala perlu dilakukan penanaman komitmen pada 
pegawai untuk meningkatkan kinerja, menunjang sarana dan prasarana yang 
rnemadai kemudian juga membina dan mengawasi proses perizinan dengan 
efektif'. 

Dengan demikian memampukan organ1sas1 dalam menyesuaikan 

lingkungan sekita sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka sangat diperlukan. Sarana 

clan prasarana merupak:an ha! yang sangat penting dalam menunjang 

peningkatan kinerja yang nantinya akan dapat mengefektifkan organisasi 

tersebut. Penelitian dari Febliany, Imelda pada tahun 2014 dengan judul 

Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penyerapan Investasi dari 

Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa Faktor pendukung dan 

Penghambat Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yakni adanya 

pelayanan yang baik dari petugas, adanya fasilitas yang lengkap dan modem, 

kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap infonnasi atau inovasi barn yang 

diberikan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BKPMD) serta 

peningkatan teknologi infonnasi yang berkaitan dengan akses tentang 

prosedur pelayanan terpadu. Sedangkan Faktor penghambat, yang terlihat 

adalah hanya pada kurangnya kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh publik, hal ini berarti ada pada masyarakat yang mengurus pelayanan. 
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Demikian penjelasan dari salah satu informan Ando selaku pengguna dari 

bi dang kesehatan (Dokter Ery) yang mengatakan bahwa 

"Ya sarana clan prasarana itu sangat penting dan utama karena tanpa 
saran clan prasarana yang lengkap, pegawai akan kesusahan dalam bekerja, 
yang nantinya akan menjadi turun kinerjanya, apalagi era digital saat ini" 

Pendapat lain dari Niken sebagai pegawai yang didapatkan melalui basil 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

"Sarana dan prasarana dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil clan Menengah 
(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka masih belum memadai hal ini 
menjadikan saat melakukan pekerjaan tidak mudah seperti, kekurangan 
kursi dalam ruang tunggu. Hal ini sangat membuat tidak nyaman 
masyarakat. Masih terdapat keluhan yang dirasakan pengguna akan 
sistem clan prosedur pelayanan yang diberikan pada masyarakat, di 
sarnping itu kantor DINPMP KUKM belum mempunyai fasilitas untuk 
penyandang cacat, tempat bermain untuk ruang tunggu anak dan ruang 
untuk meyusui. Sebenarnya sarana prasarana tersebut merupakan 
kelengkapan standar kantor untuk pelayanan publik yang setiap tahunnya 
dinilai oleh Kemenpan-RB" 

Pendapat Kepala dinas juga menyatakan bahwa 

"sarana dan prasarana masih kurang memadai, hal ini menghambat dalam 
melayani masyarakat dengan efektif dan efisien" 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai pengguna dari Restoran 

Kualo juga memberikan pendapat bahwa 

"diperlukannya fasilitas yang memadai agar dalam melayani publik 
menjadi lebih efektif' Rina - Pengguna dari Restoran Kualo 

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan teori dari Mumiati (2009: 44) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan adalah upaya untuk 

membantu menyiapkan,menyediakan, atau mengurus keperluan orang lain. 
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Selain itu, tingkat pelayanan yang diberikan oleh pegawai pelayanan 

terpadu satu pintu saat ini sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kasi Perizinan Usaha bahwa 

"Pelayanan terpadu satu pintu cukup baik, hal ini dikarena belum adanya 
koordinasi yang baik antara petugas PTSP dengan unit kerja terkait, dan 
masih ada beberapa unit kerja yang sangat lama dalarn melakukan 
pengolahan data." 

Sosialisasi dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka juga memberikan pelayanan rnasyarakat mengetahui 

pengetahuan mengenai prosedur dan aturan-aturan/ kebijakan yang mengatur 

pelayanan terpadu satu pintu yang dimiliki oleh setiap pegawai DINPMP2KUKM 

K.abupaten Bangka sangatlah penting dalam 1nernberikan efektivitas prosedur 

pelayanan dengan memberikan brosur pada masyarakat terkait dengan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. Pemyataan dati hasil \vawancara oleh Kasi Perizinan Usaha 

menyatakan bahwa: 

"Bel um ada brosur a tau leaflet, tetapi terpampang banner di ruang PTSP." 

Dengan demikian dalam memberikan brosur prosedur pelayanan juga 

sangat diperlukan dalam membantu memberikan pelayanan yang efektif dan 

efisien. Selain itu dalam prosedur pelayanan, transparansi pelayanan, kesempatan 

dalam menanyakan prosedur pelayanan dan memberikan kepastian da1am jangka 

\Vaktu pelayanan juga harus diberikan oleh pihak DINPMP2KUKM Kabupaten 

Bangka kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. 
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Hal ini juga didukung oleh bagian fungsional umum yang menyatakan 

bahwa: 

"Ya, petugas PTSP memberikan infonnasi yang cukup transparan dari 
proses permohonan hingga pembayaran Retribusi" 

Selain itu, Kepala dinas juga menyampaikan bahwa: 

"Ya, petugas pelayanan terpadu satu pintu selalu memberikan kesempatan 
kepada masyarakat terkait bagaimana prosedur clan proses pelayanan" 

Kepala Seksi Perizinan lJsahajuga menyatakan bahwa: 

'"Ya, petugas pelayanan terpadu satu pintu memberikan kesepakatan 
waktu dengan pemohon data karena sesuai kesepakatan di PTSP yang 
belum tertuang di SOP, minimal jangka waktu pengolahan hingga 
pemberian infonnasi minimal 15 hari kerja untuk unit kerja tertentu. 
Sementara unit kerja lainnya maksimal 15 hari kerja. Dari sinilah, perlu 
adanya keseragaman waktu yang ditetapkan." 

Penyelenggaraan dalam pemerintahan saaat ini bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh pihak yang bcrperan dalam 

Negara. Namun, peran pemerintah tentu masih sangat dibutuhkan dengan adanya 

penyediaan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri mencakup tiga 

aspek yaitu dalam pelayanan barang, jasa maupun administratif. Bentuk dalam 

pelayanan administratif dapat dilihat pada layanan dalam berbagai bidang. 

Kemudahan akses dan kecepatan pemberian infonnasi merupakan salah satu 

aspek penting dalam pelayanan publik yang terdapat pada pemerintahan. Selain 

itu, perizinan yang herkaitan dengan kegiatan usaha juga merupakan salah satu 

aspek penting dalam pelayanan publik. Dengan demikian penerapan kebijakan 

publik akan rnemberikan ruang yang besar bagi setiap le1nbaga untuk mengatur 

dan mengurus dalam ha! pelayanan publiknya. 

Dalam keherhasilan pelaksanaan kebijakan publik salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilannya adalah kemampuan lembaga dalam memberikan 
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pelayanan pada publik dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan masyarakat atau 

publik yang memperoleh pelayanan yang diberikan oleh lembaga dengan mudah, 

cepat, dan ramah akan menjadikan tingkat kepuasan publik yang diharapkan akan 

tercapai. Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 3uga 

merupakan salah satu wujud fungsi pemerintahan dalam mengabdi pada 

masyarakat. Sehingga apabila terjadinya penunman pada tingkat kualitas 

pelayanan yang dilaksanakan akan mendoro11g pemerintah untuk memperbaik:i 

kualitas pelayananannya. 

Sehingga dari hasil wawancara dengan beberapan petugas didapatkan basil 

bahwa, tingkat pelayanan yang diberikan oleh pegawai pelayanan terpadu satu 

pintu saat ini sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan pemyataan Kepala Sub 

Bagian Perizinan bahwa 

"Pelayanan terpadu satu pintu cukup baik, hat ini dikarena belum adanya 
koordinasi yang baik antara petugas PTSP dengan unit kerja terkait, dan masih 
ada beberapa unit kerja yang sangat lama dalam melakukan pengolahan data." 

Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu, petugas yang rnenjadi pelaksana 

dalam ha! tersebut sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit, sehingga 

akan rnenjadikan masyarakat menjadi tidak berniat untuk mengajukan 

permohonan data dan infonnasi yang diinginkan. Dengan adanya pennasa\ahan 

tersebut, pemerintah menemukan solusi yang bertujuan untuk mengatasi masa1ah-

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut. Ila! ini rnenjadikan Pemerintah 

pusat memerintahkan pada sctiap lembaga untuk segera menerapkan pola 

pelayanan terpadu satu pintu yang telah diatur dalam Peraturan Mentcri dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang isinya mengenai Pedoman Penyelenggaraan 

Perizinan Satu Pintu. Dalam peraturan tersebut jenis kelernbagaannya diserahkan 
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kepada setiap daerah untuk memilih jenis lembaga yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan masing-masing lembaga dalam pengelolaannya. 

Dalam membangun sistem pelayanan publik yang efektif dan akuntabel 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 

Usaba Kecil dan Menengab (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 

diperlukannya sistem informasi manajemen dalam organisasi. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya SIM dalam proses pelayanan terutama dalam melayani publik 

maka mampu untuk menjadikan efisiensi sumber daya dan efektivitas kerja yang 

nantinya akan meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka dalam 

mengajukan surat perizinan. 
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Proses perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, {Jsaha Kecil Dan Menengah 

(D!NPMP2KUKM) Kabupaten Bangka masih perlu ditingkatkan agar pelayanan 

Jebih efektif dan pemohon bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, untuk 

sarana dan prasarana yang kurang memadai perlu ditingkatkan dengan pengadaan 

sarana dan prasarana yang baru Perlu peningkatan agar efektifnya proses 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria yaitu: 

a. Pencapaian Tujuan pad.a Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(D!NPMP2KUKM) Kabupaten Bangka sudah cukup tercapai dan masih 

perlu untuk dimaksimalkan lagi agar lebih baik lagi. Hal ini rnenjadikan 

Pemerintah pusat 1ncmcrintahkan pada setiap lembaga untuk segera 

menerapkan pola pelayanan terpadu satu pintu yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang 1s1nya 

mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Satu Pintu. 

b. Integrasi sudah dilakukan dengan cukup baik dan cukup efektif yang 

dapat dilihat dari sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, 
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Usaha Kecil Dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka. 

Sehingga apabila terjadinya penurunan pada tingkat kualitas pelayanan 

yang dilaksanakan akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki 

kua1itas pelayananannya. 

c. Adaptasi juga sudab dilakukan dengan baik dibandingkan dengan 

kriteria pencapaian tujuan dan integrasi, namun diperlukannya pelatihan 

dan pengembangan pegawai serta meningkatkan sarana dan prasarana 

yang terdapat dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka untuk menunjang organisasi 

lebih efektif dalam melayani masyarakat dalam mengajukan permohonan 

perizinan dengan maksimaL Melakukan pelatihan-pelatihan terkait 

bidang kerja mereka, mernberikan ruang diskusi untuk menyuarakan ide, 

gagasan dan pennasalahan yang mereka hadapi dan segera mencari jalan 

keluar. Dengan demikian apabila setiap pegawai termotivasi untill: 

melakukan pekerjaannya dengan baik maka budaya kerja yang terdapat 

dalam DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka mengenai pelayanan 

terpadu satu pintujuga akan memiliki keterkaitan dengan pelayanan yang 

diberikan. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Untuk Dinas Penanaman Modal Pclayanan Pcriz1nan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten 
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Bangka agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi kembali kepada 

pengusaha secara berkelanjutan agar hasilnya maksimal, apalagi saat ini 

banyak regulasi dari pusat yang mengharuskan ke PTSP Daerah untul< 

melaksanakan regulasi tersebut. Regulasi pusat yang terkadang tidak sesuai 

dengan daerah menuntut pegawai di PTSP untuk melaksanakan kajian teknis 

yang lebih detail. Dan juga terkadang aturan pusat yang sering saling bertolak 

belakang kondisi di daerah. 

2. Segera melaporakan ke Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati, untul< 

melimpahkan beberapa izin yang masih ada di SKPD teknis, agar pelayanan 

Satu Pintu dapat benar- benar dirasakan manfaat praktis dan efektifnya oleh 

masyarakat dan pelaku usaha. 

3. Pegawai teknis yang terkait dengan survey dan kajian lainnya agar dapat 

menjadi pegawai tetap di PTSP, untuk percepatan dan efektifnya proses 

pertztnan. 

4. Rapat evaluasi kinerja pegawai harus sering dilakukan secara berkala dan 

rutin untuk menyerap aspirasi dan kendala teknis dari proses perizinan yang 

saat ini sangat dinamis. 

5. Segera implementasi aplikasi perizinan online untuk semua jenis perizinan, 

dengan menggunakan aplikas1 online akan mcmbantu me1npennudah 

selanjutnya percepatan dalam proses perizinan akan dapat dicapai dan lebih 

efektif. Pelaku usaha sekarang mengharapkan izin bisa diterbitkan dalam 

hitungan jam. Semua itu bisa kita lakukan jika menggunakan teknologi 

infonnasi yaitu aplikasi perizinan online. 
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6. Kepemimpinan pada Kepala Dinas harus lebih memberikan arahan yang 

positif, pelatihan untuk seluruh pegawai yang belum memadai skilnya agar 

lebih maksimal clan efektif lagi clalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, dan sarana dan prasarana yang mernadai pada Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka harus terus ditingkatkan 

agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untulc 1nencapai pelayanan yang 

efektif dan efisien. 

7. Penelitian ini masih perlu dikaji ulang oleh peneliti selanjutnya dengan 

melihat pennasalahan yang berbeda terlebih mengenai kinerja pelayanan 

yang ada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah (DINPMP2KUKM) 

Kabupaten Bangka. 
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Lampi ran 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WA WANCARA 

Efektivitas Proses Perizinan Terpadu Sato Pinto Pada Dinas Penanaman 
Modal Pelayanao Perizinan Terpadu Sato Pinto, Koperasi, Usaha Kecil Dan 

Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 

No. responden (diisi oleh peneliti) 

Nama responden 

Alam at 

Lokasi wawancara 

Hari/tangga lwawancara 

A. ldentitasResponden 

I Usia 
2 Alam at 
3 No. Telepon/HP 
4 JenisKelamin 
4 Status 
5 Pendidikan T erakhir 

6 JcnisPekerjaan 

a. Pria 
a. Menikah 
a. TidakSekolah 
b. SD/sederajat 
c. Sl\ifP/sederajat 
Utama 

B. Pertanyaan Penelitian 

b. Wanita 
b. BelumMenikah 
d. SMA/sederajat 
e. PerguruanTinggi 

Sampingan 

J _ Bagaimana prosedur yang berlaku dalam pelayanan proses Perizinan di 

kantor DINPMP2KUM Kab.Bangka? 

2. Apa sajakah persyaratan harus dipenuhi oleh pemohon izin? 
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3. Bagian manakah yang bertugas menerima surat permohonan izin dari 

Pemohon? 

4. Bagian/Bidang/unit kerja manakah yang bertugas memproses surat 

permohonan tersebut? 

5. Berapa Jamakah proses perrnohonan izin hingga terbitnya izin? 

6. Bagian/Bidang/unit rnana yang bertugas untuk menerbitkan Surat Izin? 

7. Apakah kendala yang dihadapi saat melakukan proses permohonan 

izin? 

8. Menurut anda, perlukah penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 

satu pintu,disosialisasikan kepada para pengusaha? 

9. Apakah penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, 

dirasakan lebih meringankan beban para pengusaha ? 

I 0. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Perno hon, lebih besar 

atau lebih sedikit, dibandingkan dengan proses pelayanan perizinan 

sebelumnya? 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara 

Transkrip Hasil Wawancara 

(Untuk Birokrasi) 

Nruna Informan : Norn or 0 l 

Pewawancara : Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Wnktu :4 Jwii 20181Pukul 09.15-11.15 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
--------!-------------~--------I--------------------------< 

I Bagaimana menurut Bapak tujuan Tujuan dibentuknya PTSP 
dibentuknya Pelayanan Terpadu Sato (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
Pintu? adalah untuk mempermudah publik 

dan/ atau pemohon informasi dalam 
memdapatkan pelayananan 
informasi/jasa; Mendukung 
kelancaran proses penyampa1an 
inforrnasi dan/ atau jasa kepada 
publik/ pemohon infonnasi~ 

Menciptakan kenyamanan publik/ 
pemohon informasi clan/ atau jasa; 
serta meningkatkan pengelolaan 
dan pelayanan informasi dan/ atau 
1asa di lingkungan masyarakat 
untuk mendapat perlindungan 
hukum yang sah.; Masyarakat juga 
1angan di buat repot dalam 
mengurus perizinan, mereka cukup 
datang ke PTSP penz1nan yang 
dimohonkan akan dikeluarkan 
sesua1 dengan aturan, berbeda 
dengan sebelum PTSP dibentuk 
masyarakat yang akan 
mengguruskan perizinan sangat 
direpotkan dengan mendatangi 
beberapa kantor hanya untuk 
mengurus perLZtnan. singkatnya 
masyarakat tinggaJ datang ke 
pelayanan satu pintu 1z1n bisa 
langsung di proses 

~.--~-------------~~-~~--------~ 
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3 

4 

Bagaimana menurut Bapak dalam 
menunjang efektivitas organ1sas1 
untuk memberikan pelayanan 
pencapruan tuj uan organ1sas1 
dapat menentukan keberhasilan 
tersebut Sasaran/target yang akan 
dicapai olehDINPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka yaitu 
peningkatan jumlah masyarakat 
setiap tahun dalam proses 
pengurusan 
di(DINPMP2KUKM) 
Bangka? 

per1z1nan 
Kabupaten 

Bagaimana standar pelayanan 
per1ztnan yang terkait dengan 
SOP yang terdiri atas dimensi 
waktu, biaya, moral, dan kualitas 
diterapkan di DINPMP2KUKM? 

Selain pelayanan yang baik, 
surnber daya yang mendukung 
salah satunya yaitu sumber daya 
manus1a yang terdapat dalam 
DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka. Sumbcr daya manus1a 
merupakan ha! yang sangat 
penting dalarn berperan untuk 
mengefektifkan suatu organ1sas1 
terutama ke1nampuan yang 

~-~_d_im_ili~i_ ___ ---.-~ ~l~~--- -------~~y-i:ai 
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Pencapaian tujuan pada Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu, 
Koperasi, Usaha Kecil Dan 
Menengah (DINPMP2KUKM) 
Kabupaten Bangka dapat dikatakan 
berhasil apabila setiap tahunnya 
peningkatan kesadaran masyarakat 
untuk mengurus perizinan semakin 
tinggi. Selain itu dengan sasaran ini 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu.. 
Koperasi, Usaha Kecil Dan 
Menengah (DINPMP2KUKM) 
Kabupaten Bangka mampu 
menyadarkan masyarakat bahwa 
suatu perizinan merupakan hal yang 
penting. K.arena selama ini 
masyarakat kita ini berpikir untuk 
penggurusan izin itu lama 
prosesnya dan berbiaya tinggi, 
apalagl masyarakat kita yang 
domisilinya jauh dari ibukota 
Kabupaten, mereka akan 
bersemangat menggurus izin jika 
mau mengajukan kredit ke 
perbankan " 

SOP sudah berjalan dengan 
semestinya mulai dari jam masuk, 
tata cara pelayanan, pemeriksaan 
berkas, serta waktu penerbitan yang 
sudah di tetapkan 

Pegawai sudah memiliki 
kemampuan yang baik dalam 
menghadapi kendala yang ada yaitu 
(I) Total izin yang di terbitkan pada 
Tahun 2017 sebanyak 1.412 1zin 
dan yang penyelesaian izin sesuai 
SOP sebanyak 740 izin sedangkan 
yang tidak sesuar SOP atau 
terlambat sebanyak 672 1zin. (2) 
Aplikasi yang digunakan saat ini 
sudah tidak bisa mengakomodir 
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NO PERTANYAAN 

DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka. Kemampuan kerja yang 
dimiliki oleh pegawa1 dibilang 
sudah baik dalam melayani 
masyarakat dan menghadapi 
kendala yang ada, bagaimana 
menurut Bapak? 

5 Memaknai efektivitas setiap orang 
memberi arti yang berbeda sesuai 
sudut pandang dan kepentingan 
mas1ng~mas1ng, bagaimana 

111 

JAWABAN 

kebutuhan sistem di perizinan dan 
tidak tersedia anggaran untuk 
pengembangan aplikasi perizinan 
online untuk peningkatan, anggaran 
yang dibutubkan untuk 
pengembangan awal aplikasi 
sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus 
Juta Rupiah) yang bersumber dari 
dana APBD Kab.Bangka.(3) TIM 
teknis masih di OPD teknis contoh 
untuk proses perizinan IMB untuk 
tim teknis survey masih 
menggunakan pegawa1 yang 
merupakan pegawai aktif di Dinas 
Perumahan, Pemukiman dan Tata 
Ruang untuk kajian teknis yang 
secara TUPOKSI merekapun 
banyak kerjaan dikantor rnas1ng
rnasing dan pada akhimya rnereka 
menganggap tugas survey sebagai 
tugas tambahan, terkendala waktu 
yang disepakati untuk survey yang 
mengakibatkan survey telat yang 
akan berdampak ke 1z1n yang 
diterbitkan akan telat juga. (4) Di 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA-SKPD) Dinas Penanarnan 
Modal Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, 
Usaha Kecil Dan Menengah 
(DINPMP2KUKM) Tahun 
Anggaran 2018 tidak tersedia 
anggaran untuk pengernbangan 
kapasitas clan kornpetensi SDM di 
DTNPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka, baru bisa diaj ukan untuk 
Tahun An° 11aran 2019 
3 Han paling cepat kalo berkasnya 
lengkap dan sesuai dengan syarat 
kadang juga ada yang 8 hari jika 
berkasnya tidak lengkap 

menurut Baoak? >---<-======--------+---·--------------------j 
6 Kinerja yang tinggi dalam Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu, 
Konerasi dan Usaha Kecil dan 

Periode waktu dalam mencapa1 
tujuan di Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, Kooerasi dan Usaha Kecil 
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NO PERTANYAAN JAWABAN 

Menengah (DINPMP2KUKM) dan Menengah (DINPMP2KUKM) 
Kabupaten Bangka maka Kabupaten Bangka sekitar 2 ( dua) 
pencapaian tujuan akan dapat tahun, karena kinerja pegawa1 
terlak:sana dengan waktu yang sudah semakin meningkat 
singkat, bagaimana menurut 
Ban••? 

7 Persiapan SDM yang berkualitas Lebih ditingkatkan kemampuan dan 
juga dibutuhkan dalam hal keterampilan dalam berkornunikasi 
memberikan pelayanan yang dengan publik. Se lain itu, perlu 
efisien dan efektif Dengan dibekali pengetahuan terkait 
demikian dalam menyiapkan prosedur dan aturan-aturan I 
swnber daya manus1a yang kebijakan yang mengatur pelayanan 
berkualitas dalam terpadu satu pintu 
menyelenggarakan organ1sas1 
PTSP ha! yang perlu dilakukan 
adalah lebih meningkatkan SOM 
yang dimiliki oleh setiap pegawai 
DINPMP2KUKM, bagaimana 
menurut Banak? 

8 Bagaimana sosialisasi ten tang Sosialisasi pada masyarakat sudah 
penz1nan yang dilakukan di dilakukan melalui berbagai media 
DINPMP2KUKM? seperti radio, maupun advertising 

contohnya baliho yang dipasang 
dibeberapa daerah dan seminar 

9 Komunikasi merupakan hal yang Komunikasi an tar pegawa1 di 
utama dalam menyampaikan DINPMP2KUKM Kabupaten 
informasi dan men en ma Bangka sudah terbilang baik ya, 
informasi agar tidak terjadi karena diadakan rapat mtngguan 
kesalahpahaman baik antara atau rapat kecil yang beda-beda tiap 
komunikan dan penenma timnya, selain itu rapat dengan 
infonnasi, Bagaimana Menurut dinas lainnya juga sudah dilakukan 
Bapak? jadi komunikasi sudah berjalan 

baik. Sedangkan kalau komunikasi 
an tar pega\va1 cara 
mengko1nunikasikannya berbeda-
beda, karena tiap orang )Uga 
memiliki sifat yang bed.a 
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NO PERTANYAAN JAWABAN 

10 Peningkatan kemampuan pacla Pelatihan clan pengembangan pacla 
pegawai clapat dilakukan melalui pegawai saat ini sudab dijalankan, 
pelatihan dan pengembangan hat mt dilakukan untuk 
pegawa1. Perlunya di adakan meningkatkan kemampuan pegawai 
pelatihan dan pengembangan dalam melayani masyarakat yang 
kompetensi juga ditujukan untuk nantinya akan dapat meningkatkan 
meningkatkan kinerja pegawa1 kinerja pegawat, di Tahun 
pada Dinas Penanaman Modal Anggaran 2018 anggaran Bintek 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu clan Pelatihan pegawat di 
Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Bangka dibuat terpusat 
dan Menengah di BK.D, saya pribadi kurang begitu 
(DINPMP2KUKM) Kabupaten setuju dengan kondisi tersebut 
Bangka, Bagaimana Menurut karena yang mengetahui kebutuhan 
Bapak? kita untuk peningkatan SDM OPD 

itu sendiri, dengan dipusatkan maka 
akan memperpanJang birokrasi 
untuk mengikuti pelatihan dalam 
meningkatkan SDM, mungkin 
disisi lain Pemerintah Kabupaten 
Bangka mau penghematan terkait 
den~n anPParan Bintek SDM " 

11 Apabila sistem operasional Kompetensi Kinerja pegawai baik 
prosedur pelayanan terpadu satu dan perlu terus ditingkatkan karena 
pintu harus ditingkatkan maka ha! telah rnengalami perubahan dengan 
yang perlu dilakukan yaitu menempatkan petugas yang sesuai 
rnengetahui seberapa besar dengan background pendidikan 
kompetensi yang dimiliki setiap mereka. Hal 

.. 
dapat mt 

pegawa1, bagaimana menurut mempermudah pelayanan data 
Bapak? penz1nan 

12 Dalarn rneningkatkan SDM yang Cara memotivasi, dengan 
dimiliki oleh setiap pegawai, cara melakukan pelatihan-pelatihan 
rnemotivasi yang diberikan terkait bi dang kerja mereka, 
kepada pegawai dalam pelayanan mernberikan ruang diskusi untuk 
yang baik juga diperlukan, menyuarakan ide, gagasan clan 
bagaimana Menurut Bapak? pennasalahan yang mereka hadapi 

dan segera mencari jalan keluar, 
dan memberikan apresiasi jika kita 
Ii hat semakin ban yak pemohon 
yang dilayani 

---- -··---- --
13 Kendala-kendala dalarn suatu Untuk mcngatasi kendala perlu 

organ1sas1 akan dapat dilakukan penanarnan komitmen 
terselesaikan dengan mudah pada pegawai untuk meningkatkan 
apabila angkatan kerja memadai kinerja, menunJang sarana dan 
baik secara kualitas maupun prasarana yang memadai kemudian 
kuantitas, bagaimana menurut JUga membina dan mengawas1 
Bapak? proses perizinan dengan efektif 
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NO PERTANYAAN JAWABAN 

14 Untuk sarana prasarana sarana dan prasarana masih kurang 
pendukung bagaimana menurut memadai, hal mt menghambat 
bapak? dalam melayani masyarakat dengan 

efektif dan efisien 
15 "Ya, petugas pelayanan terpadu 

satu pin tu selalu memberikan 
kesempatan kepada masyarak:at 
terkait bagaimana prosedur dan 
nroses nPlavanan" 

-··---~ 
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Transkrip Hasil Wawancara 

(Untuk Birokrasi) 

Nama Infonnan: Nomor 02 

Pewawancara: Peneliti 

Tempat: Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Waktu :4 Juni 2018/Pukul l l.15 -12.00 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

l Bagaimana menurut Bapak dalam Pencapaian tujuan disini berhasil 
menunjang efektivitas organ1sas1 karena tiap tahun kesadaran 
untuk memberikan pelayanan masyarakat untuk mengurus 

tujuan 
.. 

semakin meningkat. pencapa1an organ1sas1 penztnan 
dapat menentukan keberhasilan Dengan begitu, masyarakat sud.ah 
tersebut. Sasaran/target yang akan mengetahui bahwa pentingnya 
dicapai olehDINPMP2KUKM mengurus perizinan dalam berusaha 
Kabupaten Bangka yaitu 
peningkatan jwnlah masyarakat 
setiap tahun dalam proses .. 
pengurusan per1z1nan 
di(DINPMP2KUKM) Kabupaten 
Bangka? 

2 Kompetensi para pegawa1, Kedisplinannya baik, karena 
DINPMP2KUKM Kabupaten terdapat aturan Jam operasional 
Bangka juga menata kedisiplinan PTSP." 
dan pengendalian pega\va1 
,bagaimana rnenurut Bapak? 

"Sesuai, ha! ini terlihat dari tahun 
ke tahun, minat publik untuk 
melakukan kerjasatna, studi 
banding, dan pennohonan data clan 

' infonnasi semakin meningkat. 
Kondisi ini rnenandakan adanya 
kepercayaan publik kepada 
pelayanan DINPMP2KUKM 

-- -· ... 
Kabupaten Bangka 

3 Tingkat pelayanan yang diberikan Pelayanan terpadu satu pintu cukup 
oleh pegawai pelayanan terpadu baik, hal ini dikarena belum adanya 
satu pintu saat ini sudah cukup koordinasi yang baik antara petugas 
baik PTSP dengan unit kerja terkait, dan 

masih ada beberapa unit kerja yang 
sangat lama dalam 1nelakukan 
pengolahan data ..... Kasi Perizinan 

Belum ada brosur atau leaflet, 
tetapi terpamoang banner di ruan!! ------ ----
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PTSP," ... Kasi Perizinan 

Kepala Seksi Perizinan Usaha juga 

menyatakan bahwa: 

"Ya, petugas pelayanan terpadu 
satu pintu memberikan kesepakatan 
waktu dengan pemohon data karena 
sesuai kesepakatan di PTSP yang 
belum tertuang di SOP, minimal 
jangka waktu pengolahan hingga 
pemberian infonnasi minimal 15 
hari kerja untuk unit kerja tertentu. 
Sementara unit kerja lainnya 
maksimal 15 hari kerja. Dari 
sinilah, perlu adanya keseragaman 
waktu yang ditetapkan." 
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Transkrip Hasil Wawaocara 

(Untuk Birokrasi) 

Nama Infonnan: Nomor 03 

Pewawancara : Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Waktu :5 Juni 2018 /Pukul 08.00-10.00 

NO 

1 

2 

PERTANYAAN 

Bagaimana standar 
pelayanan penz1nan yang 
terkait dengan SOP yang 
terdiri atas dimensi waktu, 
biaya, moral, dan kualitas 
diterapkan di 
DINPMP2KUKM 

Selain pelayanan yang baik, 
sumber daya yang 
mendukung salah satunya 
yaitu sumber daya manusia 
yang terdapat dalam 
DINPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka. Sumber 
daya manus1a merupakan 
ha! yang sangat penting 
dalam berperan untuk 

I mcngefektifkan suatu 
organ1sas1 terutama 
kemampuan yang dimiliki 
oleh pegawa1 
D!NPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka. 
Kemampuan kerja yang 
dimiliki oleh pegawa1 
dibilang sudah baik dalam 
melayani masyarakat dan 
menghadapi kendala yang 
ada, bagaimana menurut 
!bu? 

JAWABAN 

Dalam melayani masyarakat pegawai 
sudah melaksanakan dengan meminta 
informasi dengan jelas dan benar kepada 
pemohon, Pegawai memeriksa berkas, 
menindaklanj uti dan memberikan arahan 
serta menyerahkan berkas diserahkan 
kepada pegawai yang bersangkutan, dan 
selanjutnya izin akan diproses sesua1 
dengan aturan, jika secara aturan 
adminitrasi dan perizinan clear Kepala 
dinas menandatangani berkas izin. 
Kami selama ini telah mampu menangani 
semua pelayanan masyarakat dalam 
mengurus surat perizinan 
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~-~-----·---c------~~-~-~------~---~ 

3 Bentuk pelayanan yang Bentuk pelayanan secara langsung, 

4 

5 

telah dilakukan oleh melalui tatap muka di lokasi (on the spot) 
pegawai dalam memberikan dan tidak langsung (melalui aplikasi 
informasi mengena1 online). 
prosedur pelayanan dengan Prosedur pelayanan terpadu satu pintu 
secara langsung dan tidak adalah pemohon datang langsung ke 
langsung serta terdapat kantor atau menggunakan aplikasi 
mekanisme dan ketentuan online, kemudian petugas PTSP 
yang hams dibayar oleh memverifikasi data pemohon dan apa 
masyarakat sesua1 dengan yang dibutuhkan pemohon. Kemudian 
kehijakan dalam petugas berkoordinasi dengan unit kerja 
mendapatkan pelayanan terkait sesuai dengan data yang diminta 
infonnasi, bagaimana kernudian terjadi transaksi pembayaran 
pendapat anda? (tidak berlaku jika pemohon tergolong 

nol rupiah, yaitu mahasiswa). Apabila 
lebih dari 15 hari kerja maka petugas 
PTSP menghubungi unit kerja terkait." 
"Ya telah diatur dalam Peraturan Daerah 
No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu yang terakhir diubah 
dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 
2015 

B Bagaimar1a sosialisasi 
ten tang penztnan yang 
dilakukan di 
D!NPMP2KUKM? 

Komunikasi merupakan ha! 
yang utama dalam 
menyampaikan informasi 
dan inener1ma informasi 
agar tldak terJadi 
kesalahpahaman baik antara 
komunikan dan penenma 
informasi, Bagaimana 
Menurut Bapak? 

Sosialisasi sudah dilakukan melalui 
seminar, radio sampai memasang baliho 
di pinggir jalan di beberapa daerah 

Komunikasi antar pegawai di 
D1NPMP2KUKM Kabupaten Bangka 
sudah baik, karena sudah sering 
melakukan rapat kecil, rapat antar dinas
dinas maupun komunikasi secara 
personal 

Kalau untuk komunikasi dengan 
pengguna dalam memberikan pelayanan, 
pegawai harus mengikuti tata cara yang 
ada di DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka seperti berbicara dengan sopan 
saat menjelaskan maupun rnenanyakan 
perihal surat perizinan" Pegawai 
DINPMP2KUKM Kabunaten Banoka 

7 Ko1nunikasi yang baik Persyaratan untuk mengajukan perizinan 
memudahkan untuk di Dinas Penanarnan Modal Pelayanan 

I ~cngguna dala1n rnernahami Perizinan T erpadu Satu Pintu, Koperasi 
... ___ j_Q~~edur saat mei:i:g1:-1r.~s dan Usaha Kecil dan Menengah 
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9 

surat 
dalam 

perizinan. Prosedur 
DINPMP2KUKM 

Kabupaten Bangka JUga 
mudah tanpa menyulitkan 
pengguna atau masyarakat 
saat melakukan pengurusan 
surat perizinan, bagaimana 
nendaoat anda? 
Peningkatan kemampuan 
pada pegawat dapat 
dilakukan me1alui pelatihan 
dan pengembangan 
pegawai. Perlunya di adakan 
pelatihan clan 
pengembangan kompetensi 
juga ditujukan untuk 
meningkatkan kinerja 
pegawa1 pada Dinas 
Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan 
T erpadu Sa tu Pin tu, 
Koperasi dan Usaha Kecil 
clan lvlenengah 
(DINPMP2KUK!vl) 
Kabupaten Bangka, 
Bagaimana Menurut anda? 
Apabila sistem operasional 
prosedur pelayanan terpadu 
satu pintu harus 
ditingkatkan maka hal yang 
perlu dilakukan yaitu 
mengetahui seberapa besar 
kompetensi yang dimiliki 
setiap pega\vai, bagairnana 
menurut Anda? 

119 

(DINPMP2KUKM) kabupaten Bangka 
sangat mudah di lengkapi oleh pengguna 
jasa." Pegawai 

Pelatihan lebih terarah dapat 
meningkatan kemampuan clan keahlian 
SDM organisasi yang berkaitan dengan 
jabatan atau fungsi yang menjadi 
tanggung jawab individu yang 
bersangkutan saat 101 (current job 
oriented). Sasaran yang ingin dicapai dan 
suatu program pelatihan adalah 
peningkatan kinerja individu da1am 
jabatan atau fungsi saat ini 

"Cukup baik kompetensi pegawai dalam 
melaksanakan pelayanan, yaitu saat ini 
petugas PTSP bekerja sesua1 dengan 
bidangnya ..... !vlaulana Staf Bidang 
penz1nan 

,, 

Sesuai, hal 1n1 terlihat dari tahun ke 
tahun, minat publik untuk rnelakukan 
kerjasarna, studi banding, dan 
pennohonan data dan infonnasi semakin 
meningkat. Kondisi ini inenandakan 
adanya kepercayaan publik kepada 
pelayanan DINP!v!P2KUKM Kabupaten 
Bangka." .... Evi Stafbidang perizinan 

1 O Kompetensi para pegawa1, Sesuai, ha! in1 terlihat dari tahun ke 
DINP!v!P2KUK!vl tahun, minat publik untuk melakukan 

i Kabupaten Bangka JUga kerjasama, studi banding, dan 
I mcnata kedisiplinan dan pennohonan data dan informasi semakin 
I pengendalian pegawat meningkat. Kondisi ini menandakan 
j ,bagaimana menurut anda? adanya kepercayaan publik kepada 
i ·-- __ l_JJ_elayanan DINP!v!P2KUK!vl Kabuoaten 
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Banoka ... Aons Peeawai Bidane Perizinan 
11 Dalam meningkatkan SDM Cara memotivasi, dengan melakukan 

yang dimiliki oleh setiap pelatihan-pelatihan terkait bidang kerja 
pegawa1, cara memotivasi mereka, memberikan ruang diskusi untuk 
yang diberikan kepada menyuarakan ide, gagasan dan 
pegawa1 dalam pelayanan permasalahan yang mereka hadapi dan 
yang baik juga diperlukan, segera mencari jalan keluar ..... Maulana 
bagaimana Menurut Bapak? StafBidang perizinan." 

-·----
12 Kendala-kendala dalam Demi berhasilnya suatu pegawai dalam 

suatu organisasi akan dapat menghadapi kendala dalam kinerja di 
terselesaikan dengan mudah perlukan angkatan kerja yang memadai, 
apabila angkatan kerja baik secara kualitas maupun kuantitas." 
memadai baik secara Rio-Pegavvai 
kualitas maupun kuantitas, 
ba~imana menurut anda --

13 Untuk sarana prasarana Sarana dan prasarana dalam Dinas 
pendukung bagaimana Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 
menurut anda? Terpadu Satu Pintu, Koperasi clan Usaha 

Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) 
Kabupaten Bangka masih belum 
memadai hat IOI rnenjadikan saat 
melakukan pekerjaan tidak mudah 
seperti, kekurangan kursi dalam ruang 
tunggu. Hal ini sangat membuat tidak 
nyaman masyarakat. Masih terdapat 
keluhan yang dirasakan pengguna akan 
sistem dan prosedur pelayanan yang 
diberikan pada rnasyarakat, di samping 
itu kantor DINPMP KUKM belum 
mempunya1 fasilitas untuk penyandang 
cacat, tern pat bermain untuk ruang 
tunggu anak dan ruang untuk meyusui. 
Sebenarnya sarana prasarana tersebut 
merupakan kelengkapan standar kantor 
untuk pelayanan publik yang setiap 
tahunnya dinilai oleh Kemenpan-
RB .... Niken staf bidanP- '"'"'rizinan 
"Ya, petugas PTSP memberikan 
informasi yang cukup transparan dari 
proses pennohonan hingga pembayaran 
Retribusi 

Transkrip Hasil Wawancara 

(Untuk Birokrasi) 

Nama lnfonnan: Nomor 04 

Pewawancara : Pencliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KlJKM 
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Tanggal/Waktu :5Jwri 2018/Pukul l0.00-10.30 

NO 

l 

2 

~---

PERTANYAAN 

Bagaimana standar pelayanan 
perizinan yang terkait dengan 
SOP yang terdiri atas dimensi 
waktu, biaya, moral, dan 
kualitas diterapkan di 
DINPMP2KUKM 

Selain pelayanan yang baik, 
sumber daya yang mendukung 
salah satunya yaitu sumber 
daya manus1a yang terdapat 
dalam DINPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka. Sumber 
daya manusia merupakan haJ 
yang sangat penting dalam 
berperan untuk mengefektifkan 
suatu organ1sas1 terutama 
kemampuan yang dimiliki oleh 
pegawa1 DINPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka. 
Kemampuan kerja yang 
dimiliki oleh pegawai dibilang 
sudah baik dalam melayani 
masyarakat dan menghadapi 
kendala yang ada, bagaimana 

JAWABAN 

Dalam 1nelayani masyarakat pegawai 
sudah melaksanakan dengan meminta 
infonnasi dengan jelas clan benar 
kepada pemoho~ Pegawai memeriksa 
berkas, menindaklanjuti dan 
memberikan arahan serta 
menyerahkan berkas diserahkan 
kepada pegawai yang bersangkutan, 
dan selanjutnya 1z1n akan diproses 
sesuat dengan aturan, jika secara 
aturan adminitrasi dan perizinan clear 
Kepala dinas menandatangani berkas 
lZIIl. 

Kami selarna ini telah marnpu 
menangani semua pelayanan 
masyarakat dalam mengurus surat 
per1z1nan 

menurut Ibu? 
-----~-----------------··- -
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Transkrip Basil Wawancara 

(Pemohon) 

Nama Infonnan: Nomor 05 

Pewawancara : Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Waktu :SJuni 2018/Pukul 10.30-10.45 

-----·-· ---
NO PERTANYAAN JAWABAN 

I Bagaimana standar pelayanan Ya. pegawa1 DINPMP2KUKM 
perizinan yang terkait dengan Kabupaten Bangka sudah melayani 
SOP yang terdiri atas dimensi dengan prosedur yang sudah ada, 
waktu, bi a ya, moral, clan mereka memberikan penjelasan yang 
kualitas diterapkan di sangat detail tentang perizinan yang 
DINPMP2KUKM saya butuhkan, mereka juga ramah dan 

sopan dalam melayani pernohon yang 
datang ke kantor tersebut 
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Transkrip Hasil Wawancara 

(Pemohon Tenaga Kesehatan) 

Nama Infonnan : Nomor 06 

Pewawancara ; Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Waktu :6 Juni 2018/Pukul 09.00-09.35 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

l Selain pelayanan yang baik, Petugas telaten menangaru berkas 
sumber daya yang yang masuk sehingga proses nya 
mendukung salah satunya cepat, tidak bertele-tele 
yaitu sumber daya man us ta 
yang terdapat dalam 
DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka. Sumber day a 
manusia merupakan hal yang 
sangat pen ting dalam 
berperan untuk 
mengefektifkan suatu 
organ1sas1 terutama 
kemampuan yang dimiliki 
oleh pegawat 
DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka. Kemampuan kerja 
yang dimiliki oleh pegawai 
dibilang sudah .baik dalam 
melayani masyarakat clan 
menghadapi kendala yang 
ada, baE?:aimana menurut lbu? 

2 Bagaimana sosialisasi ten tang Sosialisasi yang dilakukan oleh 
penzinan yang dilakukan di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka 
DINPMP2KUKM? sudah sangat baik, hat ini dilakukan 

1nelalui seminar bahkan memasang 
baliho di dckat jalan raya di beberapa 
daerah" Pengguna Pelayanan dari 

I tenaga kesehatan 
~--
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Transkrip Hasil Wawancara 

(Pemo~on) 

Nama Infonnan: Nomor 07 

Pewawancara : Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Waktu :6 Jun; 2018/Pukul I0.00-10.30 

·-
NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Selain pelayanan yang baik, !ya petugas cepat dalam 
sumber daya yang mendukung menyelesaikan keluhan perizinan yang 
salah satunya yaitu sumber bermasalah, petugas )Uga begitu 
daya manus1a yang terdapat cekatan dalam memproses perizinan 
dalam D!NPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka. Sumber 
daya manusia merupakan haJ 
yang sangat penting dalam 
berperan untuk mengefektifkan 
suatu organisasi terutama 
kemampuan yang dimiliki oleh 
pegawa1 DINPMP2KUKM 
Kabupaten Bangka. 
Kemarnpuan kerja yang 
dimiliki oleh pegawai dibilang 
sudah baik dalam melayani 
masyarakat dan tnenghadapi 
kendala yang ada, bagaimana 
menurut Ibu? 

2 Bagaimana sosialisasi ten tang Saya menggurus perizinan di 
penzrnan yang dilakukan ct; DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka 
DINPMP2KUKM? karena melihat melalui baliho di 

~L-
daerah tempat usaha saya 

-- -- ----

I 
' 
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Transkrip Basil Wawancara 

(Pemohon) 

Nama Informan: Nomor 08 

Pewawancara : Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM 

Tanggal/Waktu :6Juni 2018/Pukul l0.30 - l l.00 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

l Bagaimana kinerja pegawa1 Kalau bicara kinerja yang ada di kantor 
DlNPMP2KUKM dalam DINPMP2KUM Kab.Bangka 
Melayani Pemohon Izin? cenderung lebih baik jika dibandingkan 

kantor dinas di tempat lain dengan 
me1ihat cara pegawai dalam membantu 
nemohon dalam menimru.c; izin 
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Transkrip Hasil Wawancara 

(Pemohon) 

Nama lnfonnan: Nomor 09 

Pewawancara : Peneliti 

Tempat : Kantor DINPMP2KUKM: 

Tanggal/Waktu :7 Juni 2018/Pukul 09.00-11.00 

NO PERTANYAAN 

Bagaimana dalam proses 
per1z1nan apakah sudah 
efektive menurut anda? 

JAWABAN 

Lama proses permohonan 1z1n 
hingga terbitnya izin sekitar 7 hari 
atau seminggu an lah". Pengguna 
Jasa dari PT Tanjung Pesona- Irvan 
Triadi 

7 hari bisa terbit"Pengguna Jasa dari 
Tenaga Kesehatan Klinik Bunda
Ade 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pinto, 
Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (DINPMP2KUKM) 
Kabupaten Bangka dengan 
pemyataan" ... selain itu meringankan 
pengusaha untuk mengurus perizinan 
dan tidak dipungut biaya 

L---'------- ·- ------------ --·---·· ··----~~~-~-~~~--
2 Bagain1ana Ko1nunikasi pegawa1 Pegawai sudah berkomunikasi 

DJNPMP2KUKM dalam dengan baik pada masyarakat 
Melayani pemoho izin? pengguna pelayanan di 

DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka baik saat menjelaskan 
prosedur maupun saat menanyakan 
data-data terkait dengan surat 
perizinan" Diana- Pengguna Jasa 
dari Perorangan 

Komunikasi pegawa1 dengan 
pengguna sudah baik dalam 
memberikan ...... nielasan orosedur 
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----------------~ 

mengenat surat 
perizinan"Daniawaty-Pengguna Jasa 
dari Usaha Petemakan Bandung 

1----1--------------1------~~---·------1 
Komunikasi yang baik 3 

4 

memudahkan untuk pengguna 
dalam memahami prosedur 
saat mengurus surat perizinan. 
Prosedur dalam 
DINPMP2KUKM Kabupaten 
Bangka 3uga mudah tanpa 
menyulitkan pengguna atau 
masyarakat saat melakukan 
pengurusan surat per1z1nan, 
bagaimana pendapat anda? 

Peningkatan kemampuan pada 
pegawat dapat dilakukan 
melalui pelatihan dan 
pengembangan pegawa1. 
Perlunya di adakan pelatPhan 
dan pengembangan kompetensi 
3uga ditujukan untuk 
meningkatkan kinerja pegawai 
pada Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu, Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah 
(DrNPMP2KUKM) Kabupaten 
Bangka, Bagaimana Menurut 
anda? 

Persyaratan untuk mengajulcan 
perizinan sangat mudah untuk 
dilengkapi dengan cepat"Pengguna 
dari Cafe Tung Tau 

Tidak membutuhkan waktu yang 
lama dalam melengkapi pesyaratan 
untuk mengajukan perizinan di Dinas 
Penanarnan Modal Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu, 
Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (DrNPMP2KUKM) 
kabupaten Bangka" Pengguna dari 
PTCAKRA 

Pelatihan dan pengembangan 
rnerupakan ha! yang sangat 
diperlukan dalarn suatu organ1sas1 
untuk meningkatkan kinerja dan 
keefektifan organ1sas1 tersebut, 
terkadang pegawa1 mcrasa jenuh 
dengan rutinitas sehari-hari di kantor, 
dengan adanya pelatihan bisa 
menjadikan sarana untuk refresh 
kembali". Imam dari Hotel Novilla 

Pelatihan dan Pengembangan dalam 
organ1sas1 sangat penting karena 
dapat meningkatkan kinerja yang 
dihasilkan pegawai untuk mencapai 
tujuan organisasi" Fano dari Usaha 
Taman Rckrcasi Pemandian Air 
Panas Pe1nali. 

5 Bagaimana Sarana prasarana di 
OINPM2KUKM? 

Ya sarana dan prasarana itu sangat 
penting dan utama karena tanpa 

~-~------------L'=•=ra=n~d=a=n _Rrasarana yang lengkap, 
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pegawat akan kesusahan dalam 
bekerja, yang nantinya akan menjadi 
turun kinerjanya, apalagi era digital 
saat ini" ... Pegawai Dokter Ery 

diperlukannya fasilitas yang 
memadai agar dalam melayani 
publik menjadi lebih efektif'Rina -
Pengguna dari Restoran Kualo 
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