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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA 

INDUSTRI KECIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

DAMBA PUTRA 

 

Pelimpahan sebagiankewenangan pusat kepada daerah dalam kewenangan di 

Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, dalam memberikan izin usaha industri kecil, hal ini masih banyak 

masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang kebijakan ini, masalah 

dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Dalam 

Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung? 

(2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam 

Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung? 

 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendektan secara normatif-

empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primier 

dan data sekunder. Setelah data di olahdata kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. 

 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  

1. Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung No. 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Bandar Lampung. Prosedur pemberian atau pelaksanaan 

perizinannya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Bandar Lampung dengan berdasarkan Peraturan Walikota Kota 

Bandar Lampung No. 53 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar 

Lampung. 2. Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung adalah masih 

kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan kelengkapan persyaratan 

perizinan sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

tidak dapat mengeluarkani zin penyelenggara usaha tersebut.  

 

Dari kesimpulan diatasdisarankanagar Pemerintah Kota dan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mengadakan 

sosialisasi untuk memberitahu kepada masyarakat terhadap tata cara pengurusan 

izin usaha mikro kecil dan menengah. 

 

Kata kunci : Kebijakan pemerintah, Pemberian izin, UMKM 



 

 

ABSTRACT 

 

THE GOVERNMENT POLICY IN GRANTING BUSINESS LICENSES TO 

SMALL INDUSTRIES IN BANDAR LAMPUNG 

 

By 

Damba Putra 

 

The transfer of some policies from central government to local government under 

the authority of licensing division to the Head of Investment and Integrated 

Licence One Stop Service in granting business license to small industries; yet, 

there are still many people who do not understand about this policy. The problems 

in this research are formulated as follows: 1. How is the Government Policy In 

Granting Bussiness License to Small and Medium Enterprises in Bandar 

Lampung? 2. What are the inhibiting factors of the Government Policy In 

Granting Bussiness License to Small and Medium Enterprises in Bandar 

Lampung? 

 

The research method used by the researcher is normative-empirical approach, the 

data sources of this research consisted of primary and secondary data. After the 

data were calculated, then they were analyzed using descriptive qualitative 

method to draw the conclusion.  

 

From the results of the research, it can be concluded that, 1Performed by Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung 

which was established based on Local Regulation of Bandar Lampung City. 07 

Year 2016 About the Establishment and Composition of Local Devices City of 

Bandar Lampung. The procedure of granting or executing the permit is done by 

the Investment Service and Integrated Service of One Door Bandar Lampung City 

by virtue of Mayor of Bandar Lampung City Regulation no. 53 Year 2016 About 

Tasks, Functions, and Working Arrangement of Dinas Penanaman Modal and 

Integrated Services One Door Bandar Lampung; 2. Among the inhibiting factors 

in granting the bussiness licence to Small and Medium Enterprises in Bandar 

Lampung were: that the policies with public oriented were still poorly understood 

by the public, the lack of socialization budget that hampered the socialization to 

the community in 2017; also, the lack of community awareness to fulfill the 

requirements and the various type of bussiness license that need to be processed.  

 

From the conclusion, it is suggested that the City Government and the City 

Licensing Agency of Bandar Lampung to hold a socialization to inform the public 

about the procedure of obtaining the micro and medium enterprise licenses.  
 

Keywords: government policy, license granting, MSME 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintahan merupakan kegiatan atau perbuatan yang mengatur kekuasaan di 

negara dalam menjalankan suatu lembaga atau organisasi. Pemerintah Indonesia 

sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi 

haknya yaitu pelayanan dengan baik, maka masyarakat juga akan menjalankan 

kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Banyaknya aspek 

yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan 

tidak mengesampingkan amanat konstitusi, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 

(1) dan ayat (3) UUD 1945. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat 

(3) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

 

Perekonomian di Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi Bangsa 

Indonesia, yang di mana masyarakat Indonesia bebas memilih bagaimana 

menentukan untuk mendapatkan ekonomi yang sejahtera. Dalam beberapa tahun 

yang lalu Indonesia dilanda krisis moneter dan ekonomi yang membawa akibat 



2 

yang cukup parah bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya 

perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang besar di Indonesia mengalami 

kebangkrutan dan berkurangnya investor-investor yang ingin menanamkan 

modalnya di Indonesia. Dengan adanya krisis ini pemerintah harus meninjau 

ulang tentang kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan besar untuk 

mengalihkan perhatian pada sektor industri kecil menengah. Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM merupakan salah satu bagian 

penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan 

negara Indonesia. UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya 

perekonomian masyarakat.  

UMKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan 

lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru 

yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah 

tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika 

dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMKM ini perlu 

perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link 

bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya 

saing usaha, yaitu jaringan pasar. Peranan UMKM dalam perekonomian memang 

besar. Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa UMKM benar-benar 

menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya Indonesia. UMKM 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan penggerak peningkatan ekspor 

non migas. Kontribusi yang diberikan UMKM akan semakin besar dalam 

pembangunan ekonomi apabila dapat terus dikembangkan. 
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Pada masa krisis ekonomi, maka usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki 

tingkat kompetisi yang lebih baik dari pada usaha besar. Hal ini mengindikasikan 

bahwa UMKM memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih baik dari 

usaha besar
1
. Dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang memiliki 

ketahanan terhadap gejolak krisis ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama 

dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perlu penerapan strategi industri 

berbasis UMKM. Konsep ini bertolak pada pengembangan iklim kompetisi 

industri sekaligus menciptakan dampak yang siginifikan terhadap pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi. 

Kinerja perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk terlalu dalam 

ketika krisis ekonomi melanda. Ada tiga alasan diperlukan perubahan menuju 

strategi berbasis UMKM, yaitu: Pertama, UMKM memiliki sumber pertumbuhan 

yang memenuhi syarat untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Kedua, 

strategi ini memungkinkan penyebaran industri ke berbagai lokasi, termasuk aset 

riil dalam sistem ekonomi ke banyak pulau. Ketiga, kedua faktor di atas akan 

membentuk proses industrialisasi yang menyebar dan berkesinambungan. Jumlah 

UMKM di Indonesia yang cukup banyak berpotensi untuk meningkatkan 

perekonomian negara.  

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi 

pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek 

perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum 

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, 
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perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan 

atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus 

dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan 

ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi 

membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses 

pembuatan kebijakan.  

Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh 

masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik 

terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan 

perumusan kembali masalah. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM yaitu telah 

dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah 

peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang 

meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi. 

Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, 

berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan 

menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. 

Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti 

banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan 

entrepreneurship bagi pelaku UMKM. Kebijakan pokok ketiga adalah 

meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen 

usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan 

kewirausahaan  secara  menyeluruh. 



5 
 

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses 

pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka 

mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan 

pendapatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang 

mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara 

luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

berperan dalam mewujudkan stabilitas Nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus 

memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan 

seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha 

ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik 

Negara.  

 

Dalam,Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kini telah menunjukkan peranannya 

dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan 

kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan 

pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, 

serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan 

perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai 

kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun 

belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan 

perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu perlu ada nya 
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pemberdayaan UMKM agar tujuan dari pemerintah tercapai sesuai pasal 5 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang berbunyi tentang Tujuan 

pemberdayaan Usaha Kecil  Mikro dan  Menengah
2
, 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan; 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. 

Banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, 

misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya 

juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, 

tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan 

upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku 

usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam 

bentuk UMKM. Sesuai Peraturan Presiden bahwasannya izin mendirikan usaha 

kecil menengah dilimpahkan kepada camat yang diberikan wewenang oleh 

bupati/walikota. Selain itu kepala desa/lurah dapat diberikan delegasi tetapi harus 

melihat keadaan daerahnya.
3
 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 26 

                                                           
2
 Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 

3
 Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Kecil&Mikro 
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Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor: 37 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perda Kota Bandar Lampung 

No.82 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang 

Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar 

Lampung. Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UMKM juga 

diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan 

(Menkeu) No.316/KMK.016/1994. Pemerintah melakukan pembinaan dan 

pengembangan terhadap usaha kecil dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

No. 32 Tahun 1998 tentang lingkup, tata cara, dan pengembangan usaha kecil. 

Adapun pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakuakan oleh pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk 

mewujudkan 

Usaha kecil yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha 

Menengah. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil meliputi 

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan 

teknologi. Pemberian izin usaha kecil di kota bandar lampung Sejak UU Otonomi 

Daerah diberlakukan tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai tugas yang berat 

dalam meningkatkan pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah setempat. Satu-satunya cara untuk menghidupkan 

perekonomian daerah adalah dengan mendorong investasi. Investasi tidak dapat 

dilakukan tanpa melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas, mengingat 

keterbatasan pemerintah. Salah satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi 
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adalah proses perizinan usaha yang terkesan berbelit dan tidak transparan. Hal ini 

memberikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

pembenahan proses perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal 

dengan One Stop Service. Proses perizinan yang diterapkan di pemerintah kota 

Bandar Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu sehingga mempermudah proses melakukan perizinan sehingga semua 

UMKM dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. 

Dalam upaya untuk meningkatkan arus masuk investasi ke daerah, penerapan 

menjadi sangat strategis dan mendesak. Pemerintah Kota Bandar Lampung 

merespon positif kebijakan tersebut.
4
 Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikaji 

secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam 

Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung? 

                                                           
44

 Wawancara dengan Ibu Diah selaku Kepala Seksi Pengkajia dan Pengembangan BPMP kota 

Bandar Lampung  tanggal 29 Maret 2017  (data softfile tdo-iui2016) 
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b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam 

Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar 

Lampung? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan 

dengan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum perizinan , 

Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Mendirikan Usaha Industri Kecil 

di Kota Bandar Lampung dan faktor penghambat implementasi kebijakan 

pemerintah dalam memberikan izin usaha di kota bandar lampung. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin 

Mendirikan Usaha Industri Kecil di Kota Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam 

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Industri Kecil di Kota Bandar 

Lampung. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian di dalam penulisan ini adalah : 

a. Kegunaan teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum administrasi negara mengenai Kebijakan 

Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil di Kota Bandar 

Lampung. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami 

Kebijakan Pemerintah Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri 

Kecil di Kota Bandar Lampung. 

 

b. Kegunaan praktis 

 Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat lampung 

khususnya dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah. Dan 

yang paling penting dapat menambah refrensi bagi mahasiswa fakultas 

hukum khususnya bagian administrasi negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari 

kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan 

kebijakan pelaksanaan undang-undang.
5
 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa 

“Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata 

usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis 

dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan 

perundang-undangan”.
6
 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor 

swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam 

hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.  

                                                           
5 Safri nugraha dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum 

UniversitasIndonesia,. Hlm. 93 
6

 Philip M. Hadjon, 1994. Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,. 

Bandung: Citra Aditya Bakti,. Hlm. 152 
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Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-

macam dari kebijakan yaitu : 

1. Kebijakan Umum Ekstraktif 

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber 

materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti 

pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan 

pengelolahan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara. 

2. Kebijakan Umum Distributif  

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan 

alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian 

relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi 

berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat 

tertentu sesuai dengan sekala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan 

dengan situati yang dihadapi. 

3. Kebijakan Umum Regulatif 

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. 

Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para 

penyelenggara pemerintah negara.
7
 

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum. 

                                                           
7
 H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX 

SMP dan MTs. Solo : Global. Hal : 75 
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2.1.2 Impelemntasi Kebijakan 

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses 

melaksaakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit 

presiden). 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut meng-

identifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ 

sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses 

implementasinya. 

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu,biasanya diawali dengan 

tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam 

bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses 

pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya 

program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari 

program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi 

maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut. Tahapan 

implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan 

ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu  
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Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi 

rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola 

operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana 

diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama 

implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah 

kebijakan diputuskan. 

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variable,yaitu; 

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 

2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 

tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,yakni kompetensi implementor 

dan sumber daya finansial. 

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 

4. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. 
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Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) 

yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. 

Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakti tindakan yang diambil oleh 

badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan 

kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi 

tindakan para stakeholder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya 

akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan. 

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih 

penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar 

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di 

implementasikan. 

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses 

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegar oleh Chif J. O, dengan mengatakan 

bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa 

indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, 

keluaran atau outcome yang biasanya terwujud rumusan target semisal 

tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga,manfaat atau benefit yang wujud 

beragam, dampak atau inpact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan 

serta kelompok target baik individu maupun kelompok. 
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Pemerintah di dalam penyelanggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah 

banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk 

seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, 

petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, 

keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kebijaksanaan harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi tersebut antara lain: 

a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang 

diskresioner yang dijabarkannya, 

b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat, 

c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari 

instansi yang berwenang, rembukan degan para pihak terkait dan 

mempertimbangkan alternative yang ada, 

d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang 

terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang 

bersangkutan (kepastian hokum formal, 

e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar 

pertimbangannya, dan 

f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah 

diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan 

yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.
8
 

 

                                                           
8
 Indroharto. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, dikutip dalam 

Nugraha, op.cit, Hlm. 92-93 
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Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, 

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang 

diinginkan”.
9
 Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti 

tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suaturencana peruntukan, oleh 

karena itu implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. 

Peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan 

dan implementasinya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.  

2.1.3 Kebijakan Publik 

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang 

di sebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan 

dalam bidang kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat, 

pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Beberapa 

definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas 

adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai “Hubungan suatu unit 

pemerintahan dengan lingkunganya. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai 

tuntunan perubahan dalam perkembangan mentiapkan, menentukan, 

melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa 

proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis. 

                                                           
9
Budi winarno, 2002, Teori dan kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo, hlm 101-102 
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Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di 

tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinkan (kesempatan-kesempatan) dimana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaskud. 

Menurut david Easton dalam bukunya yang berjudul The Political System 

memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai 

secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat”.
10

 

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa 

kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever 

goverment choose to do or no to do”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja 

yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa 

karakteristik utama suatu definisi, yaitu : 

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatianya ditujukan pada tindakan yang 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak. 

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-

pindah. 

                                                           
10

 David Easton. 1953. The Political System. Hlm 129  



19 
 

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 

pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 

menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang 

akan dikerjakan. 

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif 

kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas 

dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat 

melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan 

suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks 

tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. 

5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan 

merupakan tindakan yang bersifat memerintah. 

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu 

lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang 

merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur 

pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian 

tujuan kebijakan. 

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam 

pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaanya, sehingga nanti pada akhirnya 

dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan 

apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau 

tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan. 
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2.1.4 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan 

adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap 

implementasi dalam dua bentuk, yaitu:  

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara 

terhadap kedaulatan negara lain.  

2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu 

diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan 

kebijakan tercapai.
11

  

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk 

kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan 

dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W. 

Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi 

sebagai berikut: Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :  

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara 

jelas;  

2. Menentukan standar pelaksanaan;  

3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.  

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, 

sumber daya, prosedur, biaya serta metode; Tahap III: Merupakan kegiatan-

kegiatan :  

                                                           
11

 M. Irfan, Islamy, 1992, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara,  Hlm 102 
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1. Menentukan jadwal;  

2. Melakukan pemantauan;  

3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.  

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil 

tindakan yang sesuai, dengan segera.
12

 

2.2 Perizinan 

2.2.1 Pengertian Perizinan 

Tidaklah mudah memberikan defenisi untuk menyatakan pengertian perizinan 

sepertidikemukakan oleh Sajchran Basah. 21 Pendapat yang dikatakan Sajchran 

Basah sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der 

Pot “Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden” (sangat 

sukar membuat defenisi untuk menyatakan penegrtian izin itu).
13

 Hal ini 

disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, 

masingmasing melihat dari sisiyang berlainan terhadap objek yang 

didefenisikannya. Sukar memberikan defenisi bukan berarti tidak terdapat 

defenisi, bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang beragam.
14

 Menurut Utrecht, 

bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi 

masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing-masing hal konkret,maka perbuatan administrasi negara yang 

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). 

                                                           
12

 Wahab, Solichin Abdul, 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 

Hlm 36 
13

 E. Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, hlm. 187 
14

 Ibid,, hlm. 186 
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Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga 

diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Hal 

pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan 

dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan 

perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 

Konsep yang menjadi dasar pemberian izin adalah sebagai instrument pengawas 

terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin dapat juga diartikan dengan 

pembatasan-pembatasan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan. 

Mengenai perizinan, ranah Hukum Administrasi Negara yang mengaturnya, 

karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari 

kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara belajar 

tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah. 

dengan masyarakat. Pejabat administratif menjadi pihak yang berwenang 

mengeluarkan izin dalam hal perizinan, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah 

dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal 

pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada 

masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin 

dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi 

Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak 

diingikan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara 

(beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang 
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berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak 

abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang 

diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan 

suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat 

menimbulkan akibat hukum tertentu). Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi 

agar hukum (peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif 

sebagai suatu instrument (kebijakan publik) dan batas-batas kemungkinan 

penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara 

teoritik maupun praktik, karena itu perkembangan studi-studi kebijaksanaan 

dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan 

perilaku sosial.
15

 

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. 

Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha 

yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan 

wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun 

Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.  

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. 

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, 

memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah 

hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya 

masyarakat yang memohon izin. Perizinan dalam arti luas adalah suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti 

sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut 

                                                           
15

Bambang Sunggono , 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.155 
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definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah 

mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak 

melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur 

hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang 

memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi 

satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan.  

Izin menurut Bagirmanan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan 

tertentu yang secara umum dilarang. Izin ada dikarenakan adanya norma-norma 

yang melarang atau ada norma umum yang melarang. Norma umum yaitu 

peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tujuan perizinan, Selaku instrument 

pemerintah izin berfugsi selaku ujung tombak instrument hokum sebagai 

pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu dijelmakan. 

Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :  

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu 

(misalnya izin bangunan).  

b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar 

pada monument-monumen) 

d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah 

padat penduduk). 
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e. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu).  

 

2.2.2 Bentuk- bentuk Perizinan  

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 

4 (empat) yaitu: 

1. Dispensasi atau Bebas Syarat 

Yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu 

Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang 

sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar 

seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau 

menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian 

dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. 

2. Verguining atau Izin 

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu 

perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 

tersebut bersifat suatu izin. 

3. Lisensi (Licentie) 

Secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah 

perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada 

pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang 

dilisensikan. 
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2.2.3 Izin Mendirikan Usaha 

Untuk mendukung operasional suatu usaha diperlukan perizinan usaha. Usaha 

Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha berskala besar memerlukan izin 

usaha. Izin usaha yang dibuat harus sesuai dengan jenis dan bidang usaha yang 

akan dijalankan. Apabila usaha sudah memiliki izin, maka tidak perlu khawatir 

akan mendapat risiko administratif dari pemerintah dalam menjalankan usaha. 

Pendirian usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, yaitu meialui 

Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen 

atau Instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Adapun bidang 

usaha yang memerlukan izin tersebut sebagai berikut: 

a. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari 

Kementerian Perdagangan. 

b. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usaha kepariwisataan 

dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 

c. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) 

dari Kementerian Pekerjaan Umum. 

d. Usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. 

Ada beberapa surat yang harus dipersiapkan ketika akan membuka usaha sebagai 

berikut. 

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan surat izin yang diberikan 

menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. SIUP perusahaan 

kecil dan menengah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah 
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Tingkat II atas nama menteri, sedang SIUP untuk perusahaan besar ditandatangani 

oleh kepala kantor wilayah perdagangan daerah Tingkat I atas nama menteri. 

Formulir SIUP untuk perusahaan dibedakan warnanya, yaitu warna putih untuk 

perusahaan kecil, warna biru untuk perusahaan menengah, dan warna kuning 

untuk perusahaan besar. 

 

Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai berikut. 

a. Salinan akta pendirian usaha dari notaris. 

b. Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman. 

c. Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat. 

d. Salinan berita negara tentang pendirian pierseroan terbatas. 

e. Salinan SITU dari pemerintah daerah. 

f. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab perusahaan. 

g. Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan yang 

dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala daerah tingkat II. 

h. Pas foto 2 (dua ) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab perusahaan. 

i. Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan komisaris 

mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor surat izin usaha 

perdagangan dari perusahaan setempat. 

 

2. Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat kepada perusahaan atau badan di 

lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Izin 

tempat usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak 

menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan. 
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Syarat yang tertuang dalam SITU mengenai keamanan, kesehatan, serta 

keterlibannya. 

a. Keamanan 

Ketentuan dalam bidang keamanan sebagai berikut. 

1) Dalam perusahaan disediakan alat pemadam kebakaran. 

2) Perusahaan yang kegiatannya menyediakan bahan yang mudah terbakar, 

harus menyimpan barang dengan aman. 

3) Bangunan terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. 

4) Harus mengikuti dan menaati UU keselamatan kerja. 

 

b. Kesehatan 

Ketentuan dalam bidang kesehatan, antara lain: 

1) harus memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan, 

2) harus menyediakan tempat sampah tertutup, 

3) harus mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, 

4) harus menyediakan P3K. 

 

c. Ketertiban 

Ketentuan dalam bidang ketertiban, antara lain: 

1) harusmenjaga ketertiban, 

2) kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah 

daerah, 

3) melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin khusus, 

4) dilarang menyimpan barang di pinggir jalan umum, 
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5) penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah 

daerah tempat perusahaan berdomisili. 

Seorang wirausahawan jika telah memiliki SITU-HO, maka akan memperoleh 

manfaat sebagai berikut. 

a. Jika mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan akan lebih mudah 

memperolehnya. 

b. Jika terjadi penggusuran, maka bisa menjadi sarana untuk meminta ganti rugi. 

c. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan. 

d. Bisa digunakan untuk memenuhi syarat ketika mengajukan pinjaman modal 

di bank. 

3. NRP (Nomor Register Perusahaan) 

Biasa disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan untuk 

memperoleh nomor register perusahaan sebagai berikut. 

a. Fotokopi KTP pemilik perusahaan. 

b. Surat izin tempat usaha. 

c. Surat izin usaha perdagangan. 

d. Kartu nomor pokok wajib pajak. 

e. Akte pendirian perusahaan dari notaris bagl perusahaan yang berbadan 

hukum. 

 

4. NRB (Nomor Rekenlng Bank) 

Adapun prosedur untuk mendapatkan nomor rekening bank sebagai berikut. 

a. Fotokopi KTP/SIM. 

b. Mengisi formulir kartu contoh tanda tangan. 
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Persyaratan untuk memparoleh nomor rekening bank sebagai berikut. 

a. Fotokopi kartu contoh tanda tangan. 

b. Tanda setoran. 

c. Lembar pemberitahuan setoran. 

5. Izin Gangguan 

Izin gangguan dikeluarkan oleh bagian gangguan Pemda setempat. Persyaratan 

panting yang harus dipenuhi oleh calon wirusaha jlka akan mendirikan 

perusahaan, sebagai berikut. 

a. Tempat usaha dan pekarangan yang digunakan sebagai tempat usaha harus 

selalu bersih. 

b. Disel atau mesin tidak bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran. 

c. Menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadam kebakaran, obat-

obatan. 

d. Buka usaha hanya pada jam tertentu dan tidak mengganggu masyarakat 

sekitar. 

e. Memiliki SIUP. 

 

6. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) 

AMDAL mempakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis 

mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu. 

Persyaratan untuk memperoleh AMDAL sebagai berikut. 

a. Akte pendirian perusahaan. 

b. Surat izin tempat usaha. 

c. Nomor register perusahaan. 



31 
 

d. Nomor pokok wajib pajak. 

e. Fotokopi KTP pengusaha, pengurus, atau pemilik perusahaan. 

f. Rencana usaha atau kegiatan usaha. 

g. Lokasi dan gambar tanah yang akan didirikan perusahaan. 

h. Sertifikat tanah. 

7. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

NPWP mempakan nomor pokok yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

kepada wirausahawan yang merupakan wajib pajak. 

Syarat untuk mendapatkan NPWP sebagai berikut. 

a. Memasukkan surat pemberitahuan ke direktorat jenderal pajak. 

b. Neraca usaha perusahaan atau pembukuan. 

c. Akte pendirian perusahaan. 

d. Surat izin tempat usaha (SITU). 

2.3 Industri Kecil dan Menengah 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi 

adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga 

dalam bentuk jasa. Kegiatan industri bisa dikerjakan di rumah-rumah penduduk 

yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terkait jam kerja 

dan tempat Jenis-jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja adalah industri 

yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang. 
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UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara 

dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus 

terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai 

tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan 

ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM 

berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut 

diantaranya : 

a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), 

yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) 

adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . 

Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga 

negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. 

Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. 

b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) 

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha 

kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 

orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki 

tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 

c. Bank Indonesia (BI) 

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:  

1. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta. 

2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta. 
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3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. 

4. Omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar. 

d. Keppres No. 16/1994: UMKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih maksimal Rp. 400 juta. 

e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan 

UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan 

bangunan 

2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta 

f. Departemen Keuangan: 

UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per 

tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. 

g. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) : 

 

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) bahwa terdapat beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM), antara lain:
16

  

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

                                                           
16

 Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

c. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

d. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf 

a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai 

dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. 

2.3.1 Usaha Mikro Kecil Menengah 

Pengertian UMKM 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang. 
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2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.Sektor Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara 

UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan 

UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan 

Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya 

memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala 

besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, 

karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. 

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 

4 (empat) kelompok yaitu : 

a. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal 

sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 
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b. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin 

tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar 

(UB). 

Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

1. Bahan baku mudah diperoleh. 

2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.  

3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun. 

4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.  

5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ 

domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.  

6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni 

budaya daerah setempat.  

7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis 

menguntungkan. 

Dalam hal Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk: 

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha 

menengah. 
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2. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan 

pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat 

dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang 

menjadi usaha menengah. 

3. Usaha kecil yang tangguh adalah usaha kecil yang memiliki daya tahan dan 

daya saing yang tinggi. Usaha kecil yang mandiri adalah usaha kecil yang 

memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada 

kepercayaan dan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Masalah 

 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu 

penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakkukan berdasarkan bahan 

hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum.
17

 

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau 

antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

 

3.2  Sumber Data dan Jenis Data 

 

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.  

 

                                                           
17

 Abdulkadir Muhammad. 2004.  Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti 

hlm.135 
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3.2.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di 

lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan 

kepada Diah Anggreni Kepala Seksi dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencari masukan-masukan dan juga 

pengusaha-pengusaha yang ada di Bandar Lampung sebagai pelaku usaha sebagai 

Kukuh Agung Wibowo memiliki usaha Keripik Lampung yang beralamat Jl. 

Pagar Alam No.27 Bandar Lampung. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan 

perundang-undangan. Data sekunder ini mengasilkan bahan hukum sekunder.
18

  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peaturan-peraturan 

lainnya, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menegah. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

                                                           
18

 Abdulkadir Muhammad. Ibid. hlm. 122 
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e. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 53 Tahun 2016 Tentang 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung 

f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 

g. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2011 Tentang 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Penanaman Modal Dan Perizinan Kota 

Bandar Lampung. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah 

dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. 

1. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, 

peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan 

pembuktian keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, 

mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan 

ruang lingkup penelitian ini. 
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2. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung 

dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan 

mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

 

3.4. Pengolahan Data 

 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau 

artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterprestasikan data. 
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3.5. Analisis Data 

 

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari 

penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga 

memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.
19

 

 

 

 

                                                           
19

  Abdulkadir Muhammad. Ibid. hlm.153 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam 

skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat 

dinyatakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Kota Bandar Lampung adalah dengan membentuk Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar 

Lampung. Prosedur pemberian atau pelaksanaan perizinannya dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar 

Lampung dengan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 

53 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar bahwa pemberian izin 

UMKM di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh  Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Demi mewujudkan pelayanan yang prima 

salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan 
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terpadu satu pintu atau sering disebut one stop service yang berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan 

ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non 

perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap 

dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu 

pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, 

transparan, pasti, dan terjangkau dan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan 

non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

2. Dalam penerapan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan 

Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung faktor 

penghambatnya anatara lain kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan 

rakyat masih kurang dapat dipahami oleh masyarakat. Di dalam proses 

pembuatan izin masih banyak masyarakat yang kurang memahami 

persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pengusaha, dan kurangnya 

pemahaman  masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ada dan 

banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi sehingga pemerintah masih 

terhambat dalam menerbitkan izin-izin yang harus diterbitkan  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan berperan 

secara aktif untuk mengikuti Kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah 
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Kota kepada Masyarakat yang untuk dapat membuat suatu izin dalam 

mendirikan izin usaha mikro dan menengah di Kota Bandar Lampung. 

2. Sebaiknya Pemerintah Kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu terus mengadakan sosialisasi untuk memberitahu kepada 

masyarakat Kota Bandar Lampung dalam tata cara pengurusan izin usaha 

mikro dan menengah. 
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