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Pemberian pelayanan secara tatap muka menimbulkan permasalahan seperti 

waktu yang tidak efisien, biaya yang lebih besar dan memberikan celah pungutan 

liar, oleh karena itu Pemerintah Kota Metro melakukan inovasi penyelenggaraan 

pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic government. 

Pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic government 

bertujuan untuk mewujudkan good governance sebagai upaya meminimalisir 

praktik pungutan liar yang mungkin terjadi pada pelayanan secara manual. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif didasarkan pada analisis data 

kualitatif. Peneliti memfokuskan pada aspek support, capacity, value, 

transparansi, efektivitas dan efisiensi yang dihimpun dengan cara melakukan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada aspek support 

berjalan dengan baik dalam penyediaan infrastruktur tetapi dalam pengalokasian 

sumber daya manusia secara kuantitas belum memadai terlihat dari kekurangan 

jumlah staf khususnya di bidang pengaduan pelayanan. Aspek capacity dari sisi 

finansial belum memadai karena server E-Perizinan dilakukan dengan menyewa 

kepada jasa hosting, sedangkan dari sisi peningkatan kompetensi aparatur telah 

dilakukan melalui workshop. Hasil elemen value menunjukkan bahwa E-Perizinan 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggara berupa kemudahan 

permohonan perizinan. Hasil prinsip Transparansi adalah keterbukaan informasi 

dan mencegah korupsi melalui cctv. E-Perizinan menjadikan pelayanan lebih 

efektif dan efisien akan tetapi survey lapangan masih dilakukan secara offline 

 

 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perizinan, Electronic Government, Good 

Governance  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

INTEGRATED PUBLIC SERVICES IN LICENSING THROUGH 

ELECTRONIC GOVERNMENT IN METRO CITY 

 

 

 

By 

 

 

MUHAMMAD AVIV ADHITYA PUTRA PRATAMA 

 

 

 

 

Providing face-to-face services raises problems such as inefficient time, greater 

costs and provides a loophole for illegal levies, therefore the Metro City 

Government innovates integrated public service delivery in the licensing sector 

through electronic government. Integrated public service in the licensing sector 

through electronic government aims to realize good governance in an effort to 

minimize the practice of illegal levies that may occur in service manually. The 

type of research used is descriptive based on qualitative data analysis. The 

researcher focused on aspects of support, capacity, value, transparency, 

effectiveness and efficiency collected by conducting interviews, observation, and 

documentation.The results of the research on the aspects of support are running 

well in the provision of infrastructure, but in allocating inadequate quantity of 

human resources, it can be seen from the lack of staff, especially in the Bidang 

Pengaduan. The capacity aspect from the financial side is inadequate because the 

E-Perizinan server is done by renting to hosting services, while in terms of 

increasing apparatus competency, it has been done through workshops. The 

results of the value element indicate that E-Perizinan provides benefits to the 

community and organizers in the form of easy licensing applications. The result of 

the principle of Transparency is the disclosure of information and preventing 

corruption through CCTV. E-Perizinan makes service more effective and efficient 

but field surveys are still carried out offline 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan baik dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan pemerintahan. 

Pemerintah dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan 

sebuah inovasi pemanfaatan teknologi pemerintahan untuk peningkatan 

pelayanan publik melalui kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi 

dan komunikasi yang menuntut globalisasi lebih cepat. Jaringan komunikasi 

telah membantu mempercepat kemajuan pelayanan publik kepada masyarakat 

sehingga terasa mutu, kualitas, kuantitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah dibidang pelayanan, administrasi, barang dan jasa.  

 

Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat dengan pemanfaatan 

teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah 

pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan 

publik menjadi lebih efektif dan efisien. 

 



2 

 

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak 

terpisahkan dari masyarakat modern yang telah membawa tuntutan yang 

besar bagi pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, 

lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya, dan 

juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi 

tentang pemerintahan, sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan 

sebuah konsep tata kepemerintahan baik yang disebut dengan good 

governance. Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang good 

governance, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi agar tidak tertinggal. 

 

Kaitannya dengan teknologi informasi, menurut Sedarmayanti (2007: 8) 

perolehan dan penyebarluasan informasi dapat difasilitasi melalui media 

internet, penggunaan internet dalam rangka meningkatkan kinerja 

governenace sudah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. 

Perhatian tersebut dibuktikan melalui peningkatan anggaran yang 

dialokasikan untuk membuat website atau membangun jaringan internet antar 

instansi sebagai langkah penerapan e-government. Rencana tersebut tertuang 

dalam Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi 

Telematika di Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintah perlu 

meningkatkan hubungan kerja antar institusi serta menyediakan layanan bagi 

masyarakat serta dunia usaha secara efektif dan transparan. 

 

 



3 

 

Pemerintah Republik Indonesia menyadari akan pentingnya penerapan 

inovasi pelayanan publik terpadu melalui electronic government sebagai 

perwujudan pelayanan publik yang good governance. Pemerintah 

menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 

Startegi Nasional Pengembangan Electronic Government di Indonesia. 

Sebagian besar unit kerja pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah 

telah mengembangkan dan menerapkan e-Government. 

 

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan e-Government untuk 

menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan 

dan Startegi Nasional Pengembangan Electronic Government di Indonesia 

dalam Suaedi (2010) sebagai berikut: 

Kabupaten Sragen yang mengembangkan One Stop Service (OSS). One 

Stop Service (OSS) Center adalah sebuah institusi yang memberikan 

dukungan layanan perijinan terpadu satu pintu. OSS diharapkan mampu 

melayani investor dan dunia usaha dengan baik, mulai dari izin 

mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan, izin Usaha dll. 

 

Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan “Best Of The 

Best” dalam ‘Warta Ekonomi Electronic Government Award 2009’ adalah 

Kabupaten Jembrana lantaran menerapkan kantor maya, Jimbawarna 

Network dan Telecenter. Sebelumnya pada tahun 2008 Kabupaten 

Jembrana telah menerapkan e-leadership, kemudian menerapkan e-

development. Salah satu program e-Government yang ada di Kabupaten 

Jembrana dalam pelayanan adalah pemberian fasilitas pelayanan kesehatan 

gratis JKJ ( Jaminan Kesehatan Jembrana) yang secara online terkoneksi 

dengan puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan. Cara kerja nya 

menggunakan data yang masuk secara online, kemudian mendiagnosa 

penyakit lalu diberi obat.  

 

Kabupaten di Indonesia yang telah secara lengkap menerapkan e-

Government adalah Kabupaten Brojonegoro, mereka membangun e-

musrenbang, e-budgeting, e-planning, e-procurement, serta e-monev. 

Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan e-Government, yakni e-

Procurement. E-Procurement memudahkan masyarakat surabaya untuk 

dapat melihat proyek yang sedang ada dan masyarakat juga dimudahkan 

untuk ikut langsung dalam proses lelang tender proyek di Kota Surabaya.  
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Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah dalam Widodo (2016) 

memiliki tujuan untuk mewujudkan smart city seperti yang diterapkan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Malang. Pemerintah Daerah Kota Malang melalui 

Dinas Komunikasi dan Informasi membuat program Anuegrah Inovasi dan 

Kreativitas Informasi Digital (AIKID). Program tersebut melibatkan 57 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan dan 42 Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Non Kelurahan. Bentuk inovasi dalam program tersebut adalah 

tersedianya fitur pengaduan masyarakat di setiap situs Satuan Kerja Perangkat 

Daerah tersebut yang memberikan kemudahan masyarakat untuk berinteraksi 

dengan pemerintah. 

 

Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dalam Widodo (2016) mengembangkan konsep e-government melalui website 

sebagai fasilitas teknologi dan informasi melalui layanan online. Masyarakat 

Kota Malang dapat melakukan registrasi online dengan cara mengisi formulir 

perizinan dan sejumlah persyaratan lainnya sebagai kelengkapan berkas. 

Inovasi pelayanan perizinan secara online tersebut tidak berjalan dengan baik 

karena kurangnya kesadaran masyarakat akan perizinan di Kota Malang 

dilihat dari pelanggaran izin yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2006 

hingga 2008 terdapat 883 sampai 1298 pelanggaran izin pertahunnya. 

 

Penerapan e-government di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang memiliki 

kendala pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur. Menurut hasil 

penelitian Angguna (2015) sumber daya manusia masih memiliki 

kekurangan, yaitu kekurangan dalam kuantitas dan kualitas. Dinas Koperasi 
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dan UKM Kota Malang dalam hal kuantitas memerlukan jumlah pegawai 

sebanyak 40 orang dan yang tersedia hanyalah 32 orang saja. Sumber daya 

manusia yang di miliki saat ini secara kualitas belum memiliki sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi. 

Kedua kekurangan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Malang. 

 

Permasalahan infrastruktur dari hasil penelitian Angguna (2015) masih 

terdapat hambatan yang sulit untuk ditangani, seperti seringnya mati listrik di 

server pusat dan koneksi internet lambat yang menjadi penghambat dalam 

melaksanakan tugas berbasis e-government. Mati listrik di server pusat 

menjadi faktor yang sulit untuk di atasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Malang karena tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan 

permasalahan, tetapi untuk permasalahan lambatnya koneksi internet masih 

dapat ditangani sendiri karena masih dalam lingkup Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Malang.  

 

Semangat penerapan e-Government dalam bidang pelayanan publik terpadu 

yang dimiliki beberapa Kabupaten di atas, memberikan motivasi kepada 

beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menerapkan pelayanan publik 

terpadu melalui Electronic Government seperti Kota Metro Provinsi 

Lampung.  
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Penerapan electronic government di Kota Metro adalah dengan penyediaan 

website resmi pemerintah Kota Metro yang telah terhubung dengan beberapa 

situs resmi perangkat daerah, mulai dari Dinas, Badan, Kecamatan dan 

Kelurahan. Penyediaan website  tersebut menjamin keterbukaan informasi 

publik dapat terlaksana dengan baik. 

 

Semangat menuju tatakelola pemerintahan yang modern melalui cerminan e-

Government dalam bentuk website ini telah diprioritaskan. Penyediaan 

website di Kota Metro faktanya memiliki kendala, ketika salah satu kelurahan 

di klik websitenya, informasi yang tersedia didalam web tersebut belum ada, 

ini fakta bahwa perlu adanya pematangan dalam persiapan pengelolaan 

website tersebut, khususnya persiapan sumber daya manusia sebagai bentuk 

dukungan dan peningkatan kompetensi untuk mengelola website tersebut. 

 

Pemerintah Kota Metro pada Rabu 28 Maret 2018 melalui Peraturan 

Walikota Metro No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan Di Lingkungan Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro meresmikan E-

Perizinan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan publik yang baik. Walikota Metro memberi amanat kepada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro untuk 

melakukan sebuah inovasi di bidang pelayanan publik melalui electronic 

government melalui penerapan E-Perizinan. 
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Jenis Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro sangat beragam, pelayanan perizinan yang 

dilayani sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 1. Jenis Pelayanan Perizinan dan Dasar Hukum Pelayanan Perizinan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. 

 

 

NO.  JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM  

1  2   3    

1. Izin Penyelenggaraan Reklame Perda  Kota  Metro  Nomor  02 Tahun 2000 

tentang Pajak Reklame  

 

2. Izin Mendirikan Bangunan Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tentang 

Tahun 2017 Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan 

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

   

   

3. Izin Pengolahan Limbah Cair Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

   

   

4. Izin Gangguan/HO Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

   

   

5. Izin Trayek Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

   

   

6.   Izin Usaha Kepariwisataan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 07 

Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha 

7. Izin Penyelenggaraan Kursus Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

   

   

   

8. Izin Penyelenggaraan Lembaga 

Pelatihan Kerja 

Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  
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1 2 3 

9 Izin Tanda Daftar Industri Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

10 

 

 

Izin Usaha Industri  Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

11 Izin Usaha Perdagangan  Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

12 Izin Tempat Penampungan 

Terdaftar Kayu Olahan 

Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

13 Izin Tanda Daftar Perusahaan Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

14 Izin Praktik Bidan Swasta dan 

Perawat Swasta 

Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

15 Izin Layak Sehat Pada Tempat 

Pengelolaan Makanan, Minuman,    

dan Tenpat-Tempat Umum 

Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 

2012 Tentang Izin Layak Sehat Pada Tempat 

Pengelolaan Makanan, Minuman, dan 

Tenpat-Tempat Umum 

16 Izin Usaha Jasa Konstruksi  Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

17 Izin Penyelenggaraan PAUD Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

18 Izin Pemondokan Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

 

Tabel 1 (Lanjutan) 
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1 2 3 

19  Izin Trayek Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas  

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro 

20 Izin Perusahaan Pengeboran Air 

Tanah 

Perwali  Kota  Metro  Nomor  06 Tahun 2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

21 Izin Mendirikan SPBU Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 

Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum 

22 Izin Pendirian Depot Lokal Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 

Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian Depot 

Lokal 

23 Izin Pengendalian Menara Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 

2013 Tentang Izin Pengendalian Menara 

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro, 8 Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 (Lanjutan) 
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23 jenis pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 3.507. 

Laporan realisasi pelayanan pada periode 2017 sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2. Jenis Pelayanan Perizinan dan Jumlah pelayanan perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro periode 
2017. 
 
 

NO. JENIS PELAYANAN JUMLAH BERKAS 

1 2 3 

1. Izin Penyelenggaraan Reklame 150 

2. Izin Mendirikan Bangunan 465 

3. Izin Pengelolaan Limbah Cair 13 

4. Izin Gangguan/Ho 651 

5. Izin Trayek 2 

6. Izin Usaha Kepariwisataan 12 

7. Izin Penyelenggaraan Kursus 8 

8. Izin Tanda Daftar Perusahaaan 974 

9. Izin Tanda Daftar Industri 19 

10. Izin Usaha Industri 4 

11. Izin Usaha Perdagangan 923 

12. Izin Tempat Penampungan Kayu 

Olahan 

2 

13. Izin Penyelenggaraan Lembaga 6 

 Pelatihan Kerja  

14. Izin Penyelenggaraan Lembaga 41 

 Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta  

15. Izin Sertifikasi Laik Sehat Pada  

 Tempat Pengelolaan Makanan, 71 

 Miniuman, dan Tempat Umum  

16. Izin Usaha Jasa Konstruksi 114 

17. Izin Penyelenggaraan PAUD 51 

18. Izin Pemondokan 1 

19. Izin Usaha Angkutan - 

20. Izin Pengelolaan Air Tanah - 

21. Izin Pendirian SPBU - 

22. Izin Pendirian Depot Lokal - 

23. Izin Pengendalian Menara - 

 JUMLAH 3507 

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro, 8 Oktober 2018 



11 

 

Berdasarkan tabel jumlah berkas permohonan pelayanan perizinan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro periode 

2017 tersebut, terlihat bahwa dari semua jenis permohonan perizinan 

terbanyak dari sektor Izin Tanda Daftar Perusahan sebanyak 974 berkas, Izin 

Usaha Perdagangan (IUP) sebanyak 923 berkas, dan Izin Gangguan/HO 

sebanyak 651 berkas. 

 

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti, sejak mulai diberlakukan pada 

tanggal 28 Maret 2018 lalu, berkas perizinan melalui E-Perizinan yang masuk 

mulai dari tanggal 12 April 2018 hingga tanggal 4 Oktober 2018 sebanyak 

102 berkas perizinan secara online sebagai berikut: 

 
 
 
Tabel 3. Jenis Pelayanan Perizinan dan Jumlah berkas pelayanan perizinan di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 
melalui E-Perizinan. 
 
 

NO. JENIS PELAYANAN JUMLAH BERKAS 

1 2 3 

1. Izin Penyelenggaraan Reklame 1 

2. Izin Mendirikan Bangunan 4 

3. Izin Penyelenggaraan Kursus 2 

4. Izin Tanda Daftar Perusahaaan  51 

1 2 3 

5. Izin Tanda Daftar Gudang 1 

6. Izin Usaha Perdagangan 31 

7. Izin Penyelenggaraan Lembaga  

 Pelatihan Kerja 3 

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi 5 

9. Izin Penyelenggaraan PAUD 2 

10. 

Izin Produksi Pangan Industri Pangan Rumah 

Tangga  1 

 JUMLAH 102 

Sumber: Pra Riset, 8 Oktober 2018. 
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Berdasarkan tabel Jenis Pelayanan Perizinan dan Jumlah berkas pelayanan 

perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro melalui E-Perizinan tersebut, terlihat bahwa dari semua jenis 

permohonan perizinan terbanyak dari sektor Izin Tanda Daftar Perusahan 

sebanyak 51 berkas dan Izin Usaha Perdagangan (IUP) sebanyak 31 berkas. 

 

Peneliti memiliki asumsi bahwa pelaksanaan e-government dalam bentuk 

perizinan secara elektronik Di Kota Metro memiliki beberapa permasalahan 

yang sama dengan permasalahan pelaksanaan e-government dari aspek 

sumber daya manusia dan infrastruktur yang merupakan indikator dari elemen 

implementasi e-government support dan capacity yang terjadi di Kota 

Malang. Asumsi peneliti didukung dengan fakta yang diperoleh dari pra riset 

berupa keterangan masyarakat tentang kurangnya sosialisasi penggunaan E-

Perizinan di tingkat masyarakat bawah dan keterangan pegawai Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang praktik 

penyerahan berkas pelayanan secara manual yang juga merupakan indikator 

dari elemen implementasi e-government support dan capacity. 

 

Kurangnya sosialisasi tentang penggunaan E-Perizinan di tingkat masyarakat 

bawah menjadi penyebab permasalahan penerapan E-Perizinan tersebut hal 

ini diungkapkan salah satu pedagang ayam kampung bernama Seno di 

Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yang menurutnya tidak ada 

sosialisasi dari pihak RT/RW terkait adanya E-Perizinan. Pernyataan tentang 

kurang maksimalnya sosialisasi tentang penggunaan E-Perizinan juga 

diungkapkan oleh pemilik Pangkas Rambut Telaga di Kelurahan Yosomulyo 
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Kecamatan Metro Pusat yang menurutnya belum mendengar adanya 

penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan secara 

elektronik tersebut. 

 

Pernyataan Seno dan Pemilik Pangkas Rambut Telaga didukung dengan 

keterangan pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang membenarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum maksimal 

hingga menjangkau masyarakat tingkat bawah. Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya mengadakan sosialisasi program dalam 

sebuah forum pada Tanggal 25 Oktober 2017 Di Learning Education Center 

Kartikatama Metro dengan peserta dari Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan 

Kecamatan Se-Kota Metro serta beberapa Pengusaha di Kota Metro.  

 

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebelum adanya 

pemanfaatan teknologi informasi dalam Marlina (2017) dilakukan melalui 

mekanisme tatap muka. Masyarakat harus datang ke suatu instansi 

pemerintah tertentu untuk dapat mengakses pelayanan.  Mekanisme tatap 

muka mengakibatkan proses pelayanan membutuhkan waktu yang lama dan 

biaya yang besar. Pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka ini juga 

menjadikan masyarakat harus datang ke instansi lebih dari satu kali ketika 

syarat dan prosedur belum lengkap sehingga dinilai belum efektif dan efisien.   

 

Kurangnya sosialisasi yang menjangkau hingga ke masyarakat tingkat bawah 

menjadi penyebab masyarakat tetap datang ke dinas dengan membawa berkas 

secara manual. Praktik penyerahan berkas pelayanan perizinan secara manual 

masih terjadi di front office (Loket Pelayanan) Dinas Penanaman Modal Dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Lina selaku operator yang 

memasukkan data perizinan secara online mengungkapkan berkas secara 

manual tersebut kemudian di entry atau dimasukkan oleh pegawai dinas 

kedalam aplikasi E-Perizinan dengan tujuan sistem E-Perizinan ini dapat 

berjalan sesuai fungsinya. Pihak dinas juga perlu dukungan masyarakat 

tersebut agar mekanisme sistem E-Perizinan dapat berjalan dengan baik. 

 

Proses pemberian pelayanan secara tatap muka dapat dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan dari 

pelayanan yang diberikannya sejalan dengan apa yang dikatakan Holle (2011) 

bahwa : 

 

“Pada umumnya, proses pemberian pelayanan kepada publik (masyarakat) 

dewasa ini dilakukan melalui kontak langsung antara penyedia jasa layanan 

(birokrasi pemerintah) dengan warga masyarakat. Ternyata, kontak 

langsung seperti ini telah banyak dimanfaatkan oleh para pelaku interaksi 

pelayanan baik itu dari pihak birokrat (pemberi layanan) maupun dari pihak 

warga masyarakat (penerima layanan) Dari sisi pelayan, beberapa oknum 

pelayan sengaja mencari keuntungan dari pelayanan yang diberikannya 

misalnya dengan meminta sejumlah bayaran diluar ketentuan yang berlaku. 

Dari sisi warga masyarakat, beberapa oknum warga masyarakat yang ingin 

memperoleh layanan secara mudah dengan cara menyogok atau memberi 

uang “pelicin” terhadap oknum aparat pelayan”.  

 

Proses pemberian pelayanan secara tatap muka memungkinkan adanya 

praktik kecurangan atau yang biasa disebut dengan KKN (Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme). Praktik kecurangan tersebut dapat diminimalisir apabila 

sistem elektronik berjalan dengan optimal karena segala prosedur layanan 

yang diberikan akan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pelayanan secara tatap muka menimbulkan celah terjadinya praktik pungutan 

liar. Pernyataan ini didukung oleh keterangan Sri Wahyuningisih selaku 

Wakil Ketua I Tim Saber Pungli Pusat dalam acara Sosialisasi Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Saber Pungli yang 

peneliti kutip dari Tribunkaltim.co pada 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa 

pelayanan publik di sektor perizinan paling banyak terjadi pungutan liar yang 

dilakukan oknum. Keterangan ini dibenarkan juga oleh Kapolda Kalimantan 

Utara Brigjen Pol Indrajit. Berdasarkan data Polda Kalimantan Utara di lima 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017, ada 12 kasus 

pungutan liar yang ditemukan dan ini kebanyakan di pelayanan publik sektor 

perizinan. 

 

Kekhawatiran pemerintah terhadap fenomena pungutan liar di pelayanan 

publik sektor perizinan menjadi alasan mengapa pemerintah dituntut untuk 

melakukan inovasi pelayanan publik terpadu melalui electronic government. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat 

membuka acara Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang dikutip peneliti 

dalam news.detik.com pada tanggal 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa 

kemajuan teknologi dalam pelayanan publik diharapkan mampu menekan 

aksi pungutan liar. 

 

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam Sari dan A. 

Lukman Irwan (2013) melakukan inovasi perizinan secara elektronik yang 

bertujuan untuk menghindari pungutan liar, dan meningkatkan pendapatan 

asli daerah di sektor retribusi perizinan melalui percepatan pelayanan dengan 
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dukungan pelayanan berbasis elektronik dan akses secara online melalui 

website resmi (sistem informasi pelayanan perizinan) Kota Makassar yang 

didukung oleh SMS Gate Way, Mobile Service, Pembayaran Biaya 

Pengurusan melalui Bank dan SMS Banking.  

 

Permasalahan tentang kurangnya sosialisasi, praktik penyerahan berkas 

pelayanan secara manual, dan asumsi peneliti tentang permasalahan sumber 

daya manusia dan infrastruktur penyelenggara pelayanan publik terpadu 

dalam bidang perizinan melalui electronic government ini yang menjadi latar 

belakang penulis untuk melakukan penelitian implementasi pelayanan publik 

terpadu melalui electronic government dalam bidang perizinan untuk melihat 

fakta dilapangan dengan memperhatikan data yang diperoleh penulis dari pra 

riset pada tanggal 8 Oktober 2018 berupa Survey Kepuasan Masyarakat 

dalam Pelayanan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

Semester I Tahun 2018 sebagai berikut: 
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Tabel 4. Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro Semester I Tahun 2018. 

 

 

No. Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata 

U1 Persyaratan 3,507 

U2 Prosedur 3,420 

U3 Waktu Pelayanan 3,340 

U4 Biaya/Tarif  3,767 

U5 Produk Layanan 3,440 

U6 Kompetensi Pelaksana 3,447 

U7 Perilaku Pelaksana  3,567 

U8 Penanganan Pengaduan 3,360 

U9 Sarana dan Prasarana 3,987 

Nilai Penimbang = 1 : 9 (unsur pelayanan) 

 

0,111 

Nilai Indeks =  

∑Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan X Nilai Penimbang 

3,533 

IKM Unit Pelayanan =  

Total Nilai Persepsi Per Unsur x  Nilai Penimbang 

Total Nilai Unsur Yang Terisi 

88,34 

Mutu Pelayanan 

88,31-100,00 A (Sangat Baik) 

76,61-88,30 B (Baik) 

65,00-76,60 C (Kurang Baik) 

25,00-64,99 D (Tidak Baik) 

Sumber: Pra Riset, 8 Oktober 2018 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro memperoleh nilai IKM sebesar 88,34 dengan mutu 

pelayanan A, Kinerja Unit Pelayanan Kategori Sangat Baik. Unsur Pelayanan 

dalam survey tersebut menjadi pedoman peneliti karena selaras dengan 

konsep yang akan peneliti gunakan dalam penelitian. 

 

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel: 
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Tabel 5. Penelitian Terdahulu 

 

 

No Penelitian Tahun Jenis Judul Penelitian 

1 Dewi Puspita Sari 

dan A. Lukman 

Irwan  

 

2013 Jurnal Inovasi Pelayanan Perizinan dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli  Daerah 

(PAD) pada Kantor Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  di Kota Makassar 

2 Kusuma Dewi 

Arum Sari dan 

Wahyu Agus 

Winarno 

2012 Jurnal Implementasi E-Government System 

Dalam Upaya Peningkatan Clean And 

Good Governance Di Indonesia 

3 Yordan Putra 

Angguna, A. Yuli 

Andi Gani, dan 

Sarwono 

2015 Jurnal Upaya Pengembangan E-Government 

Dalam Pelayanan Publik  Pada Dinas 

Koperasi Dan UKM Kota Malang. 

4 Erick S Holle  2011 Jurnal Pelayanan Publik Melalui Electronic 

Government: Upaya Meminimalisir 

Praktek Maladministrasi Dalam 

Meningkatan Public Service 

5 Nurjati Widodo 2016 Jurnal Pengembangan E-Government Di 

Pemerintahan Daerah Dalam Rangka 

Mewujudkan Smart City (Studi Di 

Pemerintah Daerah Kota Malang). 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

 

 

 

Optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dalam penelitian Sari dan 

A. Lukman Irwan (2013) belum maksimal karena lemahnya keterampilan 

pegawai menggunakan komputer. Penempatan yang tidak sesuai dengan 

kompetensi juga menjadi permasalahan dalam optimalisasi pendayagunaan 

sumber daya manusia. Peneliti memiliki ketertarikan untuk mengidentifikasi 

apakah pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic 

government di Kota Metro memiliki permasalahan yang sama dalam aspek 

sumber daya manusia dan infrastruktur . 
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E-Government di Indonesia dalam penelitian Sari dan Wahyu Agus Winarno 

(2012) secara kuantitas meningkat namun kualitas belum memadai. 

Kematangan sumber daya manusia dan infrastruktur E-Government 

diperlukan untuk menuju keberhasilan implementasi.  Perbedaan dengan 

penelitian peneliti adalah fokus penelitian penerapan e-government di Kota 

Metro dengan melihat tiga elemen kesuksesan penerapan e-government yaitu 

dukungan, kemampuan dan nilai. 

 

Penerapan e-government di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang dalam 

penelitian Angguna, dkk (2015) memiliki kendala pada aspek sumber daya 

manusia dan infrastruktur. Aspek sumber daya manusia masih memiliki 

kekurangan, yaitu kekurangan dalam kuantitas dan kualitas Permasalahan 

infrastruktur masih terdapat hambatan yang sulit untuk ditangani, seperti 

seringnya mati listrik di server pusat dan koneksi internet lambat yang 

menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas berbasis e-government. 

Peneliti memiliki asumsi bahwa dalam penelitian peneliti aspek sumber daya 

manusia dan infrastruktur sebagai bagian dari indikator elemen support dan 

capacity penting untuk diidentifikasi. 

 

Upaya-upaya meminimalisir maladministrasi melalui e-Government menjadi 

pembahasan dalam penelitian Holle (2011). Perbedaan dengan penelitian 

peneliti adalah pada aspek pembahasan tentang implementasi e-goverment. 

Penelitian peneliti tidak membahas bentuk-bentuk maladministrasi pelayanan 

publik tetapi menjadikan praktik kecurangan seperti pungutan liar sebagai 
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penyebab peralihan pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan secara 

tatap muka menjadi secara elektronik. 

 

Perbedaan penelitian Widodo (2016) dengan penelitian peneliti adalah fokus 

analisis yang dilakukan di jurnal tersebut. Peneliti memfokuskan terhadap 

analisis implementasi e-government dalam pelayanan dengan konsep support, 

capacity dan value sedangkan jurnal tersebut menggunakan konsep smart city 

yang memiliki enam indikator, yaitu smart governance, smart economy, 

smart live, smart living, smart people, dan smart mobility serta lokasi 

penelitian yang berbeda , yakni di Kota Metro dan Kota Malang. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelayanan Publik Terpadu Dalam Bidang Perizinan Melalui 

Electronic Government Di Kota Metro ?   

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

1. Untuk Mengetahui Pelayanan Publik Terpadu Dalam Bidang Perizinan 

Melalui Electronic Government Di Kota Metro 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

 

 

1. Secara Praktis 

 

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi 

terhadap penerapan layanan perizinan terpadu satu pintu melalui 

electronic government dalam mewujudkan pelayanan publik yang 

prima dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

    
2. Secara Akademis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

bidang ilmu Manajemen Pemerintahan, khususnya kajian tentang 

pelayanan publik terpadu satu pintu dalam bidang  perizinan melalui 

electronic government 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pelayanan Publik Terpadu 

 

 

 

Pemerintahan negara menurut Siagian dalam Hardiansyah (2018;13) pada 

hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi 

pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat 

negara sebagai suatu negara kesejahteraan (wellfare state). Pelayanan 

menurut American Marceting Association, seperti dikutip oleh Cowell dalam 

Hardiansyah (2018;13) pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 

hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, 

proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

 

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono dalam 

Hardiansyah (2018;15) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak 

swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, 

dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 

kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dalam bidang perizinan 

merupakan kegiatan pemberian jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. 
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Pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan pendapat para ahli 

tersebut menurut pemahaman peneliti merupakan kewajiban utama bagi 

pemerintah, sebab pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

penyedia jasa kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam 

bidang pelayanan perizinan. Masyarakat sebagai objek yang dilayani 

menuntut agar pemerintah memberikan pelayanan secara optimal agar 

terwujudnya pelayanan yang memuaskan masyarakat.  

 

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 1 ayat 28 

menyatakan bahwa pelayanan publik terpadu adalah jenis pelayanan 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

Pelayanan secara terpadu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

melakukan perizinan. 

 

 

 

B. Pelayanan Publik Terpadu Bidang Perizinan 

 

 

 

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban 

sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang 

bersifat individual maupun kelompok. Timbulnya pelayanan umum atau 

publik dikarenakan adanya beberapa macam kepentingan, sehingga pelayanan 

publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. 
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Pelayanan publik mencakup tiga aspek yaitu pelayanan barang, jasa, dan 

administrasi. Wujud pelayanan administrasi adalah pelayanan perizinan, baik 

yang bersifat non perizinan maupun perizinan, hal ini sesuai dengan 

MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau 

publik antara lain : 

1. Pelayanan administratif 

 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi 

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu 

barang dan sebagainya. Dokumen dokumen ini antara lain Kartu Tanda 

Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat 

Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan 

sebagainya. 

 

2. Pelayanan barang 

 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang 

yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan 

tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

 

3. Pelayanan jasa 

 

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 

penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 
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C. Pelayanan Publik Terpadu Melalui Electronic Government 

 

 

 

Pelayanan publik terpadu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai 

suatu negara kesejahteraan (wellfare state). Sebuah negara dikatakan 

mencapai kesejahteraan apabila fungsi pelayanannya baik dalam bentuk mutu 

kualitas pelayanan publik terpadu yang baik.  

 

Indrajit (2006;8) mengatakan bahwa untuk memperbaiki mutu pelayanan 

publik sebuah negara atau daerah dapat mewujudkannya melalui penggunaan 

teknologi informasi dalam bentuk electronic government. Penggunaan 

teknologi dalam pemberian pelayanan terpadu menurut Indrajit (2006;12) 

diharapkan dapat mencapai efisiensi dari manfaat dan pendapatan yang 

diperoleh pemerintah dari penyelenggaraan pelayanan publik terpadu 

menggunakan electronic government. 

 

Memperbaiki mutu pelayanan publik memiliki sebuah ukuran atau standar. 

Standar pemberian pelayanan yang diinginkan masyarakat menurut Indrajit 

(2006;9-10) tidak terlepas dari membaiknya kinerja pelayanan swasta akibat 

dari kegiatan ekonomi masyarakat dan swasta. Perbaikan kinerja pelayanan 

swasta tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga 

masyarakat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian 

pelayanan. Faktor tersebut menyebabkan terjadinya tuntutan masyarakat agar 

pemerintah memperbaiki kinerjanya dengan memanfaatkan teknologi 

informasi yang ada. 
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Indrajit (2006;12) mengatakan bahwa dalam memperbaiki mutu pelayanan 

publik pemerintah hendaknya membuat prioritas jenis pelayanan yang akan 

difokuskan untuk diperbaiki dengan kriteria jenis pelayanan yang 

membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat serta 

memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sumber daya 

manusia.  

 

Berdasarkan pemahaman peneliti penerapan e-Government dalam pelayanan 

publik terpadu dalam bidang perizinan perlu karena terjadinya perubahan 

kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, adanya peralihan 

model pelayanan publik terpadu secara tradisional dengan mekanisme tatap 

muka menuju pelayanan publik modern dengan mekanisme online yang 

memudahkan masyarakat. E-Government menjadi pemangkas jarak antara 

warga negara dengan pemerintah, untuk itu e-Government di era modern 

seperti adalah jawaban atas keluhan warga khususnya dibidang pelayanan 

publik terpadu. 

 

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai e-government di atas, maka 

menurut pemahaman peneliti, e-government merupakan penggunaan 

teknologi informasi oleh pemerintah dalam interaksinya dengan masyarakat 

dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) dengan tujuan 

memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih efisien, efektif, produktif 

dan responsif.  
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Menurut pemahaman peneliti E-government adalah penyelenggaraan 

pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi 

untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan 

pemerintah dengan tujuan mencapai good governance. 

 

 

 

D. Pelayanan Publik Terpadu Di Bidang Perizinan Dalam Klasifikasi Relasi 

E-Government 

 

 

 

Konsep e-government menurut Indrajit (2006;27) memiliki empat jenis 

klasifikasi, yaitu: Government-to-Citizen, Government-to-Business, 

Government-to-Government, dan Government-to-Employee.  

 

1) Government to Citizens 

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling 

umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan 

berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk 

memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). 

Tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-

to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya 

melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat 

dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan 

berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. 
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Relasi government dengan citizen yaitu suatu hubungan antara 

pemerintah dengan rakyat. Relasi jenis ini merupakan relasi yang 

umum dipraktikkan di negara-negara manapun pemerintah 

membangun akses informasi yang dapat diman-faatkan/diperoleh 

masyarakat untuk kepentingannya.  

 

2) Government to Business 

 Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk 

sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian 

sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukannya 

relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja 

bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam 

menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal 

yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi 

yang baik dan efektif dengan industri swasta.  

 

3) Government to Governments 

 Era globalisasi memperlihatkan adanya kebutuhan bagi negara-

negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke 

hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan 

pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang 

berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk 

memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-

entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam 

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, 
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proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan 

lain sebagainya. 

  

4) Government to Employees 

 Aplikasi e-Government pada akhirnya juga diperuntukkan untuk 

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau 

karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai 

pelayan masyarakat. 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik terpadu secara elektronik khususnya 

dalam bidang pelayanan perizinan menurut Indrajit (2006;27) diklasifikasikan 

kedalam tipe relasi Government-to-Citizen sebagai bentuk interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat, dan Government-to-Business sebagai bentuk 

interaksi antara pemerintah dengan kalangan bisnis.  

 

Alasannya adalah tipe Government-to-Citizen ini merupakan aplikasi e-

Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan 

menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama 

untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Tujuan 

utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe Government-to-

Citizen adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui 

kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah 

menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan 

sehari-hari seperti pelayanan perizinan secara elektronik.  
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Tipe relasi kedua adalah Government to Business. Salah satu tugas utama dari 

sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang 

kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana 

mestinya dan memberikan status hukum yang sah dalam bentuk perizinan 

yang dikeluarkan pemerintah. Melakukan aktivitas sehari-harinya entiti bisnis 

semacam perusahaan swasta harus berinteraksi dengan berbagai lembaga 

kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya 

sebagai sebuah entiti berorientasi profit.  

 

 

 

E. Pelayanan Publik Terpadu Di Bidang Perizinan Dalam Jenis Electronic 

Government 

 

 

 

Menurut Indrajit (2006; 21-23) jenis-jenis proyek e-government dapat dibagi 

menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact.  

 

1. Publish 

Jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena 

selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak 

perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. 

Komunikasi satu arah terjadi di dalam kelas Publish ini, dimana 

pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang 

dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh 

masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.  
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2. Transact 

Interaksi dua arah seperti pada kelas Interact terjadi pada kelas ini, hanya 

saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang 

dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar 

jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). 

Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya 

karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang 

dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang 

bertransaksi terlindungi dengan baik. 

 

3. Interact 

Komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang 

berkepentingan merupakan kegiatan dalam kelas ini. Ada dua jenis 

aplikasi yang biasa dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal dimana 

situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin 

mencari data atau informasi secara spesifik. Kedua adalah pemerintah 

menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan 

unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti 

chatting, teleconference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak 

langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, 

dan lain sebagainya).  
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Pelayanan perizinan secara elektronik termasuk kedalam jenis proyek e-

government Interact. Interaksi yang dilakukan masyarakat melalui jenis 

electronic government ini adalah masyarakat mengisi formulir berkas 

persyaratan perizinan yang diunggah ke portal perizinan online kemudian 

apabila persyaratan telah terpenuhi maka pihak instansi pemerintahan 

penyelenggara perizinan elektronik tersebut memvalidasinya. 

 

 

 

F. Pelayanan Publik Terpadu Di Bidang Perizinan Dalam Konsep 

Implementasi Electronic Government 

 

 

 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 

(Indrajit, 2006; 13-15), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada 

sektor publik seperti pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan, ada 

tiga pokok utama yang harus diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu : Support, 

Capacity, dan Value. 

 

1. Support 

 Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah 

adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan 

politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan 

hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang 

berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Tanpa adanya unsur 

“political will” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan 

pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus.  
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 Budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top 

down”, oleh karena itu dukungan implementasi program e-Government 

yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada 

pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum 

merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan 

seterusnya). Dukungan di sini juga bukanlah hanya pada perkataan 

semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam 

bentuk hal-hal sebagai berikut: 

a) Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci 

sukses negara dan daerah dalam mencapai visi dan misi, sehingga 

harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain 

diperlakukan; 

 

b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 

waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 

membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; 

 

c) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung 

agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-

Government (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus 

seperti kantor e-Envoy –sebagai penanggung jawab utama, 

disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain 

sebagainya); dan 
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d) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara 

kampanye yang simpatik. 

 

2. Capacity 

Elemen Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari 

pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-Government terkait 

menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus 

dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: 

a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi 

inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 

finansial; 

b) Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan 

konsep e-Government; dan 

c) Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  

dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat 

sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. 

 

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih unsur 

kemampuan tersebut tidak dijadikan alasan tertundanya sebuah 

pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-Government, 

terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang 

berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Pemerintah harus 
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mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki unsur-

unsur kemampuan tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama 

dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, 

merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan 

(outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain 

sebagainya. 

 

3. Value 

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari 

sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif 

e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 

diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal 

ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan 

adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan 

masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Pemerintah harus benar-

benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja 

yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan 

value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.  

 

Manfaat yang diterima pemerintah adalah melalui electronic government 

dapat meminimalisir celah terjadinya pungutan liar dalam pelayanan 

publik. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

terwujud karena semua kalangan dapat mendapatkan keterbukaan 

informasi. 
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Konsep implementasi electronic government tersebut akan digunakan peneliti 

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian mengenai implementasi e-

perizinan dalam pelayanan di Kota Metro khususnya dalam pelayanan bidang 

perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu.  

 

Alasan peneliti menggunakan konsep tersebut adalah bahwa dalam 

menerapkan e-government harus diperhatikan mengenai support, capacity, 

dan value. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting tersebut akan 

membentuk sebuah pusat syaraf jaringan e-Government yang akan menjadi 

kunci sukses utama penjamin keberhasilan sesuai lima dimensi keberhasilan 

penerapan electronic government.  

 

Alasan peneliti menggunakan konsep support, capacity, dan value 

selanjutnya adalah kesesuaian antara indikator yang terdapat dalam konsep 

tersebut dengan unsur pelayanan yang digunakan sebagai alat ukur survey 

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro yaitu unsur Kompetensi Pelaksana dan unsur 

Sarana Prasarana yang memiliki hubungan dengan konsep support dan 

capacity, dan unsur Waktu Pelayanan yang memiliki hubungan dengan 

konsep value.  
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G. Tinjauan Tentang Good Governance 

 

 

 

Good Governace dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri 

yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Menurut World 

Conference on Governance, UNDP (Sedarmayanti, 2007:2), secara umum 

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindungi.  

 

Governance mencakup 3 domain yaitu state (Negara/pemerintahan), 

private sector (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). 

Good Governance pada sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata 

kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap 

berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam 

sumberdaya seperti sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi 

kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, 

pemerataan, persamaan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas. 

 

Untuk mewujudkan sebuah good governance, maka berikut ini adalah 

karakteristik dari good governance. UNDP mengemukakan terdapat 

sembilan karakteristik good governance (Sedarmayanti, 2007:13), yakni: 

 

1. Partisipasi (participation) 

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan 

kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, 

berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun melalui institusi intermediasi 
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seperti DPRD, LSM dan sebagainya. Partisipasi yang dimaksud tidak 

hanya dilakukan pada saat implementasi saja, melainkan pada tahap 

yang menyeluruh mulai dari tahap penyusunan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. 

 

2. Penegakan Hukum (Rule of Law) 

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan 

berdemokrasi adalah adanya penegakkan hukum yang adil dan 

dilaksanakan tanpa pandang bulu. Langkah awal penciptaan good 

governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik 

perangkat lunaknya, perangkat kerasnya maupun sumber daya 

manusia yang menjalankan sistemnya. 

 

3. Transparansi (transparancy) 

Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. 

Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka 

akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup 

semua aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari 

pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada 

tahap evaluasi. 

 

4) Daya Tanggap ( Responsiveness) 

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen 

yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu 

memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan para 
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stakeholders. Upaya peningkatan daya tanggap tersebut terutama 

ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, 

arogan serta berorientasi pada kekuasaan. 

 

5) Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation) 

Kegiatan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat pada 

dasarnya adalah aktivitas politik, yang berisi dua hal utama yakni 

konflik dan konsensus. Pengambilan keputusan maupun pemecahan 

masalah bersama di dalam good governance lebih diutamakan 

berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk 

konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. 

 

6) Keadilan (equity) 

Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Sektor 

publik perlu memainkan peranan dikarenakan kemampuan masing-

masing warga berbeda-beda agar kesejahteraan dan keadilan  berjalan 

seiring jalan. 

 

7) Keefektivan dan efisiensi (effectiveness and efficiency) 

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam peraturan dunia, 

kegiatan ketiga domain governance perlu meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam setiap kegiatannya. Tekanan perlunya efektivitas 

dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini 

menjalankan aktivitasnya secara monopolistik karena tanpa adanya 

kompetisi tidak akan tercapai sebuah efisiensi. 
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8) Akuntabilitas (accountability) 

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu 

mempertangungjawabkannya kepada publik. Tanggung jawab dan 

tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan 

juga pada para stakeholders, yakni masyarakat luas. 

 

9) Visi strategis (strategic vision) 

Setiap domain good governance perlu memiliki visi yang strategis di 

era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini. Tanpa adanya 

visi semacam itu, maka suatu bangsa dan negara akan mengalami 

ketertinggalan. Visi itu sendiri dapat dibedakan menjadi visi jangka 

panjang antara 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek sekitar 

lima tahun. 

 

Berdasarkan karakteristik di atas, terdapat beberapa prinsip yang menjadi 

prasyarat pencapaian sebuah konsep good governance yaitu transparansi, 

partisipasi, daya tanggap, keefektivan dan efisiensi serta akuntabilitas. Sisi 

transparansi dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan dan keberlangsungan 

pemerintahan untuk berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sebab 

transparansi lah yang nantinya akan menjawab sisi berikutnya yakni 

partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah terhadap publiknya.  

 

Efektivitas dan efisiensi mengedepankan obyektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta efisien dalam 

menggunakan sumber daya sehingga masyarakat percaya dengan kapabilitas 
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pemerintahnya yang berusaha mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada 

kepentingan umum. 

 

Kaitannya dengan teknologi informasi, menurut Sedarmayanti (2007: 8) 

perolehan dan penyebarluasan informasi dapat difasilitasi melalui media 

internet, penggunaan internet dalam rangka meningkatkan kinerja 

governenace sudah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. 

Perhatian tersebut dibuktikan melalui peningkatan anggaran yang 

dialokasikan untuk membuat website atau membangun jaringan internet antar 

instansi sebagai langkah penerapan e-government.  

 

Peneliti menggunakan prinsip transparansi, efektifitas dan efisiensi yang 

sesuai dengan karakteristik good governance sebagai aspek yang ingin 

diidentifikasi. Prinsip transparansi, efektifitas dan efisiensi dalam 

karakteristik good governance memiliki hubungan dengan elemen value atau 

manfaat yang akan diterima masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.  

 

 

 

H. Kerangka Pikir 

 

 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik terpadu secara elektronik melalui model 

pelayanan E-Perizinan menurut Indrajit (2006) diharapkan mampu menyentuh 

masyarakat secara luas tanpa dibatasi ruang maupun waktu dengan bentuk 

pencapaian efisiensi. Selain itu, diharapkan melalui e-government ini, cita-cita 
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perwujudan pemerintah yang transparan, pelayanan yang efektif dan efisien, serta 

peningkatan mutu menuju good governance pun bisa dilaksanakan. 

 

Pelaksanaan pelayanan perizinan melalui electronic government memiliki 

beberapa permasalahan dalam proses implementasinya berupa kurangnya 

sosialisasi E-Perizinan, penyerahan berkas perizinan secara manual dengan datang 

ke Kantor Dinas, dan kekhawatiran pemerintah terhadap terjadinya praktik 

pungutan liar pada pelayanan perizinan secara manual yang menjadikan alasan 

berubahnya mekanisme pelayanan perizinan menjadi secara elektronik guna 

meningkatan kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor perizinan. 

 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi e-government yang dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

menggunakan tiga elemen implementasi e-government menurut Harvard JFK 

School Of Government dalam Indrajit (2003;27-31), dan prinsip transparansi, 

efektifitas dan efisiensi dalam karakteristik good governance menurut UNDP 

dalam Sedarmayanti (2007;13) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pelayanan Publik Terpadu Dalam Bidang Perizinan Melalui Electronic 

Government Di Kota Metro 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam 

menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai 

dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik 

penarikan keabsahan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan 

referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam politik dan 

pemerintahan. 

 

Secara umum menurut Raco (2010:5) metode penelitian didefinisikan sebagai 

kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan 

tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis. Dikaitkan sebagai “kegiatan 

ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. 

“terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan 

waktu, dana, aksesibilitas terhadap tempat dan data. 

Menurut Creswell dalam Raco (2010) Penelitian didefinisikan sebagai 

suatu proses bertahap bersiklus yang dirnulai dengan identifikasi masalah 

atau isu yang akan diteliti. kernudian diikuti dengan rnereview bahan 

bacaan atau kepustakaan. rnenentukan dan rnernperjelas tujuan penelitian, 

pengurnpulan dan analisa data. Kernudian rnenafsirkan data yang 

diperoleh. Penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. 

Pembaca akan rnengevaluasi dan selanjutnya rnenggunakannya. Dari 

identifikasi rnasalah hingga pelaporan, sernuanya berlangsung dalarn suatu 

proses yang bertahap yang berurutan secara teratur dan sistematis  
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A. Tipe Penelitian 

 

 

 

Penelitian implementasi electronic government dalam pelayanan publik 

bidang perizinan di Kota Metro ini menggunakan tipe penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell dalam Raco (2010:7) 

adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan 

memahami suatu gejala sentral. 

Menurut Creswell dalam Gumiral (2005) penelitian kualitatif lebih 

mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi 

dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau 

data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bericirikan 

informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-

pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.  

 

Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai sesuati masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. 

Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak 

menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba ini 

melakukan generalisasi dari realitas sosisl yang diamati. 

 

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, 

penelitian ini sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat 

diwawancarakan. Alasan yang kedua, permasalahan ini untuk mengetahui 

sudah berjalan dengan maksimal pelayanan publik terpadu dalam bidang 

perizinan melalui electronic government di Kota Metro yang merupakan 

inovasi baru dalam pemberian pelayanan perizinan, maka hal ini 

membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual. 
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B. Fokus Penelitian 

 

 

 

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada 

dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, 

(2014:93) dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus 

penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian 

sehingga fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan 

berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. 

 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik 

terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic government di Kota 

Metro. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sebagai instansi yang diberi 

wewenang oleh Walikota Metro dalam penerapan E-Perizinan ini, kendala-

kendala yang terjadi pada proses penerapan aplikasi E-Perizinan. 

 

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model implementasi 

electronic government menurut Harvard JFK School Government ( Indrajit , 

2003; 27-31), karena terdapat tiga konsep utama yang harus diperhatikan 

dalam penerapan electronic government. Peneliti juga menggunakan prinsip 

transparansi serta efektivitas dan efisiensi sebagai bagian dari karakteristik 

good governance menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2007;13) untuk 

melihat tata kelola pemerintahan yang baik.  
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Peneliti ingin melihat ketiga konsep utama tersebut dalam penerapan 

aplikasi E-Perizinan di Kota Metro sebagai berikut: 

1. Support 

Yang dimaksud dengan dukungan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Dukungan dengan cara memprioritaskan kesuksesan penyelenggaraan 

e-government. Dukungan dapat berupa semangat penyelenggara 

pelayanan publik terpadu secara elektronik dalam bekerja dan melayani 

masyarakat. Dukungan berupa upaya bekerja secara sistematis dan 

efektif dengan cara tidak menunda pekerjaan   

 

b. Pengalokasian sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki setiap pegawainya, pengalokasian finansial berupa pendanaan 

yang transparan dan akuntabel, dan pemanfaatan waktu dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal  

 

c. Dibangunnya Infrastruktur berupa jaringan internet yang baik, 

penyediaan cadangan listrik ketika terjadi kendala berupa genset dan 

power supply dan Suprastruktur penunjang pengembangan e-

government berupa peraturan, regulasi yang menjadi landasan hukum 

penyelenggaraan electronic government. 

 

d. Upaya sosialisasi e-government secara merata dengan mengundang 

kelompok masyarakat, kontinyu atau berkelanjutan dengan periode 

waktu yang ditentukan, konsisten melakukan sosialisasi dan 
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menyeluruh mencakup semua elemen masyarakat yang memiliki 

kepentingan dalam pelayanan. 

 

2. Capacity 

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Ketersediaan sumberdaya finansial yang memadai dan transparan serta 

kemampuan menggunakan sumberdaya finansial tersebut sesuai dengan 

pagu anggaran yang ditentukan. 

 

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai berupa 

jaringan internet tanpa kabel, layar informasi pelayanan, komputer 

personal sebagai akses masyarakat untuk menginput persyaratan 

perizinan  

 

c. Ketersedian sumberdaya manusia yang kompeten yang dapat membantu 

melayani masyarakat dalam proses pengajuan berkas perizinan maupun 

sumberdaya manusia yang kompeten terkait dengan permasalahan yang 

diadukan masyarakat 

 

3. Value 

Manfaat yang menjadi fokus penelitian berupa: 

a. Manfaat yang diperoleh masyarakat berupa kemudahan dengan adanya 

e-government 
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b. Manfaat berupa kemudahan akses perizinan secara elektronik tanpa 

perlu melakukan pengajuan perizinan dengan cara tatap muka atau di 

kantor 

 

c. Manfaat berupa berkurangnya kemungkinan praktik pungutan liar 

dalam pemberian pelayanan guna meningkatkan kontribusi pendapat 

asli daerah dari sektor perizinan 

 

d. Manfaat bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan permohonan 

perizinan di waktu kerja berupa dapat melakukan permohonan perizinan 

di waktu istirahat kerja 

 

Prinsip transparansi serta efektivitas dan efisiensi sebagai bagian dari 

karakteristik good governance menurut UNDP dalam Sedarmayanti 

(2007;13) yang menjadi fokus penelitian adalah berupa : 

 

a. Kejelasan informasi pengeluaran dan pemasukan dana yang 

digunakan masyarakat untuk membayar retribusi perizinan 

b. Kemudahan prosedur permohonan perizinan sehingga lebih efektif 

dan efisien dari sisi waktu dan biaya  

 

 

 

C. Informan 

 

 

 

Informan dalam penelitian ini mengunakan metode pengambilan sampel. 

Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan 

maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan 
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pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, 

kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau 

partisipan ( Raco , 2010; 115).  

 

Alasan peneliti memilih dalam penentuan informan menggunakan metode 

pengambilan sampel adalah peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih 

merupakan sebagai aktor dan kelompok sasaran dari pelayanan publik 

terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic government di Kota 

Metro ini, Sehingga menurut peneliti metode pengambilan sampel sangat 

tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai pelayanan publik terpadu 

dalam bidang perizinan melalui electronic government di Kota Metro. 

 

 

 

Tabel 6. Informan 

 

 
No Nama Informan 

1 Edy Pakar Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro 

2 Hari Subagyo Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro 

3 Ruti Astuti Kepala Bidang Pengaduan , Kebijakan , 

Dan Pelaporan Layanan   Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro  

4 Imam Santoso Masyarakat Penggunan Layanan E-

Perizinan Kecamatan Metro Pusat 

5 Dwi Wibowo Masyarakat Penggunan Layanan E-

Perizinan Kecamatan Metro Timur 

6 Raziq Hasyir Albahar Masyarakat Penggunan Layanan E-

Perizinan Kecamatan Metro Barat 

7 Wiwid Masyarakat Penggunan Layanan E-

Perizinan Kecamatan Metro Selatan 

8 Edi Santoso Masyarakat Penggunan Layanan E-

Perizinan Kecamatan Metro Utara 

Sumber: Diolah peneliti, 2018 
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Alasan peneliti fokus pada beberapa informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro  

Argumen peneliti memilih Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro karena Kepala Dinas 

memiliki wewenang dalam memberikan inovasi pelayanan publik 

terpadu melalui electronic government di Kota Metro dan memiliki 

pengetahuan mengenai aplikasi E-Perizinan di Kota Metro. 

 

2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  

Argumen peneliti adalah Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro merupakan tempat pelayanan perizinan secara elektronik 

dilayani dan memiliki pengetahuan mengenai implementasi pelayanan 

publik secara elektronik.  

 

3. Kepala Bidang Pengaduan , Kebijakan , Dan Pelaporan Layanan   Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

Argumen peneliti adalah Bidang Pengaduan , Kebijakan , Dan 

Pelaporan Layanan   Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro merupakan bidang yang memiliki tugas untuk 

merekapitulasi perizinan yang telah selesai diproses dan memiliki 

informasi terkait penyelenggaraan perizinan secara elektronik tersebut 
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4. Masyarakat Pengguna E-Perizinan di Lima Kecamatan yang ada di 

Kota Metro 

Masyarakat yang dijadikan informan adalah masyarakat pengguna E-

Perizinan yang melakukan permohonan izin usaha perdagangan karena 

izin tersebut adalah izin non retribusi. Masyarakat sebagai pengguna 

layanan berbasis electronic government tentunya mendapatkan dampak 

dari diberlakukannya pelayanan publik terpadu melalui electronic 

government ini.  

 

 

 

D. Jenis Data 

 

 

 

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan 

melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang 

dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. 

1. Data primer 

Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai 

narasumber, seperti perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan Masyarakat pengguna layanan E-

Perizinan. 

 



53 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui 

metode awal, data sekunder penelitian ini adalah Peraturan Walikota 

Nomor  06 Tentang Tahun 2017 Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Peraturan Walikota Metro No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan Di Lingkungan Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan 

beberapa artikel terkait penelitian ini. 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam 

penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar 

mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya. Analisis dalam 

pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian dapat dimulai 

sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut 

cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya 

dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab 

masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang 

diaplikasikan meliputi : 
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1. Wawancara 

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner (Raco ,2010; 116). 

Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi, oleh karena itu 

peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan 

sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan 

orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. 

 

Peneliti  menyusun poin-poin pokok yang ditanyakan kepada narasumber 

mengenai konsep implementasi electronic government support, capacity, 

dan value agar terwujudnya good governance. Peneliti menggunakan 

wawancara tak terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan 

meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan 

mengenai implementasi pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan 

melalui electronic government. Kegiatan wawancara yang telah peneliti 

lakukan dengan beberapa informan pada waktu dan tempat yang akan 

dijelaskan di dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 7. Kegiatan Wawancara 

 

 

No Informan Tempat Waktu 

1 Kepala Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota 

Metro 

16 November 2018, 

Pukul 09.30-10.10 

2 Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota 

Metro 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota 

Metro 

14 November 2018, 

Pukul 10.00-10.30 

3 Kepala Bidang 

Pengaduan , 

Kebijakan , Dan 

Pelaporan Layanan   

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota 

Metro  

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota 

Metro 

12 November 2018, 

Pukul 10.30-11.00 

4 Masyarakat 

Kecamatan Metro 

Timur 

Toko Cat 

Cemerlang 

21 November 2018, 

Pukul 11.00-11.30 

5 Masyarakat 

Kecamatan Metro 

Pusat 

Toko Bangunan 

Berkah Sentosa 

19 November 2018, 

Pukul 10.00-10.30 

6 Masyarakat 

Kecamatan Metro 

Utara 

Toko Perdana 10 

Seluler 

24 November 2018, 

Pukul 09.30-10.00 

7 Masyarakat 

Kecamatan Metro 

Barat 

Toko Depay Sport 22 November 2018, 

Pukul 09.00-09.30 

8 Masyarakat 

Kecamatan Metro 

Selatan 

Toko Bestnet 

Komputer 

23 November 2018, 

Pukul 11.00-11.30 

Sumber: Diolah Peneliti, 23 Januari 2019 
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2. Observasi 

Observasi dalam Raco (2010) adalah mengumpulkan data langsung dari 

lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang 

diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan 

membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran 

penelitian. Proses selanjutnya adalah peneliti mengidentifikasi siapa yang 

diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Observasi juga berarti 

peneliti berada bersama partisipan. Berada bersama akan membantu 

peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin 

tidak terungkap selama wawancara.  

 

Adapun pelaksanaan yang digunakan mengamati objek penelitian secara 

langsung yakni pada proses penerapan aplikasi dan pelayanan perizinan 

melalui E-Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro, selain itu juga peneliti telah melakukan 

pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti yang akan disajikan di dalam tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Tabel 8. Kegiatan Observasi 

 

 
No Kegiatan Observasi Waktu 

1 Mengamati ruang kerja Bidang yang ada di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro bahwa telah disediakan 

komputer dan jaringan internet yang memadai 

dengan fasilitas wifi gratis bagi masyarakat yang 

hendak melakukan permohonan  perizinan. Di 

dalam ruangan pelayanan telah disediakan ruangan 

layanan bantuan di sebelah kiri pintu masuk 

ruangan pelayanan sebagai bentuk dukungan Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota 

Metro dalam menyediakan fasilitas yang memadai 

agar pelayanan perizinan lebih optimal. 

12-26 November 2018  

2 Berdasarkan observasi peneliti bahwa server 

menggunakan jasa sewa hosting karena pihak 

pemerintah belum mampu karena keterbatasan 

sumberdaya untuk megelola server secara mandiri 

tanpa pihak ketiga 

 

12-26 November 2018 

3 Peneliti melakukan observasi dengan membuka 

portal E-Perizinan yang terintegrasi dengan 

website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. Menu informasi tentang 

persyaratan dan kejelasan biaya telah tercantum 

dalam menu tersebut sebagai bentuk keterbukaan 

informasi publik 

 

12-26 November 2018 

4 Berdasarkan obeservasi peneliti dengan melihat 

masyarakat masih ada yang datang ke kantor untuk 

mengurus permohonan perizinan secara tatap muka 

dikarenakan lokasi kantor yang cukup terjangkau 

sehingga tidak melakukan secara online 

12-26 November 2018 

5 Mengikuti Kegiatan Sosialisasi E-Perizinan di 

Hotel Grand Skuntum Kota Metro  

13 November 2018 

Sumber: Diolah Peneliti, 23 Januari 2019 

 

 

 

Beberapa kegiatan observasi di atas dilakukan di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan 

Hotel Grand Skuntum. Hasil observasi yang telah melalui tahapan editing 

dan intrepretasi kemudian diletakkan di Bab V Hasil dan Pembahasan 

untuk dilakukan analasis mendalam.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu sumber data sekunder yang diperlukan 

dalam sebuah penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah Peraturan 

Walikota Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, 

Peraturan Walikota Metro No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan Di Lingkungan Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro Tahun 2016-2021, Dokumen Survey IKM Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

Semester I 2018, Dokumen Panduan Penggunaan OSS, dan Dokumen atau 

artikel online tentang Sosialisasi E-Perizinan. 

  

Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencari informasi yang 

berkaitan dengan pertanyaan dalam fokus penelitian terkait dengan 

support, capacity, value, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dokumen 

yang berkaitan dengan fokus penelitian tersebut diperlukan untuk mencari 

kebenaran informasi yang sah berdasarkan dokumen peraturan-peraturan 

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik terpadu dalam bidang 

perizinan melalui electronic government. 
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F. Teknik Pengolahan Data 

 

 

 

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti 

dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik 

pengolahan data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam Novriana (2018) 

terdiri dari: 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, 

dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

disesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan pada fokus pedoman wawancara 

dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.  

 

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan 

lengkap. Data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus 

disingkirkan seperti jawaban informan yang tidak sesuai dengan pokok 

pertanyaan dalam panduan wawancara, kalimat yang tidak ilmiah dan 

sebagainya. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus 

penelitian selanjutnya dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa 

yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi 

rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga 
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memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti 

memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak 

sesuai. 

 

Data yang dilakukan proses editing adalah hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang masih belum 

memenuhi kaidah penulisan ilmiah serta kalimat yang belum baku sesuai 

EYD atau masih bersifat mentah sebagaimana terlampir hasil wawancara 

yang sesuai dengan perkataan informan dan belum melalui proses editing 

di lampiran. Berikut adalah satu contoh kalimat jawaban informan yang 

peneliti ambil dari informan Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan 

Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro Hari Subagyo yang dilakukan proses editing di dalam 

tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 9. Hasil Editing Data 

 

 
Sebelum Proses Editing Setelah Proses Editing 

“baik saya akan coba menjawab pertanyaan 

B bahwasanya pembangunan Eperizinan 

yang sudah kita mulai itu sebetulnya kita 

membutuhkan dana yang banyak karena 

teknologi itu membutuhkan dana yang 

besar tetapi kemarin kita coba dengan dana 

yang ada itu kita berusaha untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara baik cuman kalau nanti dalam 

perkembangan kita ada dana yang lebih 

memadai itu tentunya akan kita lengkapi 

berbagai kekurangan yang ada ditempat 

kita. nah kemudian untuk server kita masih 

memakai jasa sewa hosting nah itu dari 

kominfo dan juga masukan dari dpmptsp  

“Pembangunan E-perizinan 

membutuhkan dana yang banyak 

karena teknologi itu membutuhkan 

dana yang besar tetapi kita coba dengan 

dana yang ada itu kita berusaha untuk 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara baik cuman kalau 

nanti dalam perkembangan kita ada 

dana yang lebih memadai itu tentunya 

akan kita lengkapi berbagai kekurangan 

yang ada ditempat kita” 
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Tabel 9. (Lanjutan) 

1 2 
kota bandar lampung kalau bisa kita 

mengadakan server sendiri memang itu 

membutuhkan dana yang besar itu sekitar 

200 jutaan untuk server , tapi artinya kalau 

memang servernya itu kita simpan sendiri 

itu kita data kita aman tidak dimiliki pihak 

hosting , kalau memang server data itu kita 

menyewa begitu nanti ada kendala atau 

gangguan kita akan susah untuk mengakses  

kesana jadi memang semua ada kelebihan 

dan kekurangannya tapi kalau mau murah 

ya memang sewa, tapi kalau mengadakan 

itu mahal . kemudian dari itu sering ada 

gangguan oleh pihak luar seperti hacker itu 

sering sebagaimana kita pernah dua kali 

ada gangguan ya namanya teknologi 

banyak orang yang mungkin punya 

pengetahuan coba-coba untuk menghack 

walaupun tidak merusak data tapi cukup 

mengganggu karena ada tampilan yang bisa 

muncul kemudian mengganggu kita tidak 

bisa melaksanakan pekerjaan sebagaimana 

biasanya , tapi kalau taraf yang merusak 

belum mungkin karena baru tahap pemula 

untuk menunjukkan eksistensinya bisa 

tampil ke website orang lain barangkali itu 

mas”. 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 23 Januari 2019 

 

 

2. Interpretasi 

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian 

dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang 

diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari 

berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus 

penelitian.  
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Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa 

kalimat bersifat narasi dan deskriptif yang tertulis di dalam sub Bab Hasil 

pada Bab V Hasil dan Pembahasan. Data yang diintrepretasi adalah data 

hasil wawancara, observasi, dokumentasi tentang fokus penelitian seperti 

support, capacity, value, transparansi, efektivitas dan efisiensi sebagai 

contoh salah satu kegiatan intrepretasi dari hasil jawaban informan Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

terkait pengalokasian sumberdaya manusia yang akan dijelaskan ke dalam 

tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 10. Kegiatan Intrepretasi Data 

 

 

Hasil Wawancara Konsep Makna 

Bentuk pengalokasian 

sumber daya manusia di 

Dinas PMPTSP dengan 

dilakukan kegiatan 

workshop tentang 

penyeleggaraan perizinan 

secara elektronik. Dinas 

Penanaman Modal dan 

PTSP memiliki pegawai 

sebanyak 42 orang. 

Secara kuantitatif  jumlah 

pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan 

PTSP Kota Metro masih 

belum memadai dan 

secara kualitatif jumlah 

pegawai yang memiliki 

kompetensi di bidang 

pelayanan publik 

khususnya perizinan 

masih relatif sedikit. 

Sumber daya manusia 

merupakan faktor utama  

Pengalokasian 

sumberdaya manusia 

merupakan komponen 

yang memiliki artian 

sebagai bentuk support 

atau dukungan 

pemerintah 

penyelenggara pelayanan 

publik terpadu dalam 

bidang perizinan melalui 

electronic government. 

Penyelenggaraan 

pelayanan tersebut akan 

ideal apabila pemerintah 

telah melaksanakan 

alokasi sumberdaya 

manusia yang memadai 

dan berbasis kompetensi 

sehingga akan terwujud 

tata kelola pemerintahan 

yang baik sesuai prinsip 

good governance. 

Sumberdaya manusia 

yang tersedia di Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro belum 

memadai secara kuantitas 

maupun kualitas, 

diperlukan peningkatan 

kompetensi agar 

pelayanan menjadi lebih 

baik. 
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Tabel 10 (Lanjutan) 

1 2 3 

dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan. 

Upaya peningkatan 

kualitas sumber daya 

manusia tidak terbatas 

harus dengan pendidikan 

dan latihan formal, 

melainkan juga harus 

dibekali dengan 

kemampuan 

berkomunikasi, diberi 

wewenang dan diberi 

motivasi sehingga 

tercapailah 

profesionalisme 

pelayanan kepada 

pelanggan 

  

Sumber: Diolah Peneliti, 23 Januari 2019 

 

 

Kegiatan di atas merupakan kegiatan intrepretasi untuk menemukan makna 

sehingga hasil wawancara dapat dianalisis dan disimpulkan berdasarkan 

konsep acuan dalam hal ini konsep support atau dukungan pengalokasian 

sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu 

dalam bidang perizinan melalui electronic government di Kota Metro . 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 

 

Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013) adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013) dilakukan secara 

interaktif dan  berlangsung secara terus menurus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.  
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang 

terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi 

data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan 

peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal 

yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk 

mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil 

catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai 

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. 

 

Peneliti mengumpulkan data pelayanan publik terpadu dalam bidang 

perizinan melalui electronic government di Kota Metro dengan 

menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari 

jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban 

yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. 

 

Peneliti melakukan kegiatan reduksi data dengan mengklasifikasikan 

informasi sesuai dengan fokus penelitian seperti support, capacity, value, 

transparansi, efektivitas dan efisiensi. Peneliti memberikan pertanyaan 

yang sama tiap informan kemudian membuang jawaban yang tidak relevan 

dengan fokus penelitian sebagai contoh kegiatan reduksi data hasil 

wawancara terkait konsep support dalam hal pembangunan infrastruktur 

dan suprastruktur penunjang E-Perizinan yang akan disajikan di dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 11. Kegiatan Reduksi Data 

 

 
No Informan Hasil Wawancara Sebelum 

Reduksi 

Hasil Wawancara Setelah 

Reduksi 

1 Hari Subagyo, 

S.T, M.Si 

(Kepala Bidang 

Pengaduan, 

Kebijakan, 

Pelaporan 

Layanan) 

seperti yang telah kami 

sampaikan di depan bahwa 

prasana diperlukan untuk 

menunjang kegiatan eperizinan 

ini salahsatunya pembelian 

komputer , printer , scanner dan 

lain sebagainya. kemudian 

pembangunan aplikasi , 

sosialisasi workshop peningkatan 

administrasi SDM kemudian 

launching adanya sarana 

anjungan informasi mandiri 

komputer, layanan bantuan 

pengaduan sudah disiapkan di 

front office jadi untuk pemohon 

yang ingin mengakses atau 

menggunakan aplikasi tersebut 

termasuk ada anjungannya itu 

kami persilahkan untuk datang 

dibagian front office di depan 

bidang pelayanan 

Prasarana diperlukan 

untuk menunjang 

kegiatan E-perizinan 

melalui pembelian 

komputer, printer, 

scanner dan lain 

sebagainya. Kemudian 

pembangunan aplikasi, 

sosialisasi workshop 

peningkatan 

administrasi SDM, 

penyediaan sarana 

anjungan informasi 

mandiri komputer, 

layanan bantuan 

pengaduan sudah 

disiapkan di front office 

2 Ruti Astuti, 

S.Sos, M.H 

(Kepala Bidang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan) 

Dalam mengelola perlu kesiapan 

karna ujung tombaknya dinas 

ptsp. untuk prasarana khususnya 

IT persiapan untuk perlengkapan 

peralatan yang untuk pelaksanaan 

pemrosesan betul-betul disiapkan 

untuk kedepannya tidak ada 

hambatan. selama ini untuk 

perizinan sudah siap dan 

maksimal 

Prasarana khususnya IT 

dipersiapkan untuk 

perlengkapan peralatan 

dan pelaksanaan 

pemrosesan 

kedepannya tidak ada 

hambatan karena 

selama ini untuk 

perizinan sudah siap 

dan maksimal 

Sumber: Diolah Peneliti, 23 Januari 2019 

 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman 

dalam Tresiana (2013) disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan 

gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun 

secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan 
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dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara 

keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang terlampir di lampiran disusun dan 

disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif pada Bab V Hasil dan 

Pembahasan. 

 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan 

penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif 

untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan 

lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan 

dalam bentuk tabel triangualasi sesuai dengan indikator dan sub-indikator 

tentang fokus penelitian dengan tujuan untuk menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang padu seperti tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 12. Contoh Penyajian Data Tabel Triangulasi 

 

 
Indikator Wawancara Dokumentasi Observasi Analisis Data 

Indikator : 

Capacity  
Sub 

Indikator : 

Upaya 

Peningkat

an 

Kemampu

an 

Finansial 

Pembangunan E-

Perizinan 

membutuhkan 

biaya yang besar, 

diperlukan 

anggaran untuk 

biaya pembuatan 

server sebagai 

pusat data 

elektronik. 

pemerintah 

berharap 

mendapatkan 

alokasi dana yang 

besar agar 

pelayanan 

perizinan secara  

Menurut pasal 5 

Peraturan 

Walikota Metro 

No 6 Tahun 

2018 Tentang 

Penyelenggaraa

n Sistem 

Elektronik 

Dalam 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha Di 

Lingkungan 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan  

Berdasarkan 

observasi peneliti 

bahwa server 

menggunakan jasa 

sewa hosting 

karena pihak 

pemerintah belum 

mampu karena 

keterbatasan 

sumberdaya untuk 

megelola server 

secara mandiri 

tanpa pihak ketiga 

Pembangunan E-

Perizinan 

membutuhkan 

biaya yang besar, 

diperlukan 

anggaran untuk 

biaya pembuatan 

server sebagai 

pusat data 

elektronik. 

pemerintah 

berharap 

mendapatkan 

alokasi dana 

yang besar agar 

pelayanan 

perizinan secara  
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Tabel 12. (Lanjutan) 
1 2 3 4 5 

 online lebih 

maksimal. 

Teknologi 

membutuhkan dana 

yang besar karena 

apabila server 

dibuat secara 

mandiri dikelola 

oleh pihak dinas, 

dana yang 

dibutuhkan sekitar 

200 Juta Rupiah. 

Pemerintah 

berupaya 

melakukan 

penghematan 

dengan cara 

menyewa jasa 

hosting server yang 

apabila terdapat 

kendala langsung 

dapat diatasi oleh 

pihak 

penanggungjawab 

server tersebut. 

Terpadu Satu 

Pintu Kota 

Metro 

menyatakan 

bahwa biaya 

penyelenggaraa

n E-Perizinan 

bersumber dari 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

atau sumber lain 

yang sah dan 

tidak mengikat 

sesuai dengan 

ketentuan 

perundang-

undangan 

 online lebih 

maksimal. 

Berdasarkan 

konsep capacity 

kemampuan 

finansial menjadi 

penentu 

keberhasilan 

penyelenggaraan 

E-Perizinan. 

Upaya tersebut 

merupakan 

bentuk 

penghematan 

finansial 

pengelolaan E-

Perizinan agar 

sebagai indikator 

keberhasilan 

penyelenggaraan 

dengan tujuan 

pelayanan 

menjadi lebih 

efisien. 

 

Data Diolah, 23 Januari 2019 

 

 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji 

keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas 

eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. 

Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan 

merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun 

secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan 

peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan 

yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data. 
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Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses 

reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan 

kesimpulan pada penelitian ini. Proses pengolahan data dimulai dengan 

pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali 

dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi 

dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian data dianalisis dan 

diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan. 

 

 

 

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

 

 

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang 

dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik 

keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian ini 

menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui 

proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang 

diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.  

 

Triangulasi data menurut Raco (2010;143) berarti menggunakan bermacam-

macam data, menggunakan  lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, 

dan melibatkan lebih banyak peneliti. Pada Penelitian ini menggunakan 

metode triangulasi data dengan menggunakan data dari informan yang telah 
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dikompilasikan dengan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh 

obeservasi yang memiliki kesamaan informasi. 

 

Kegiatan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan membuat tabel 

triangulasi data yang menggabungkan hasil wawancara, dokumentasi, dan 

observasi tentang fokus penelitian sesuai dengan indikator support, capacity, 

value, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pemeriksaan 

keabsahan data dengan metode triangulasi bertujuan untuk mencari 

kebenaran dari tiga metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

ketika melakukan penelitian. 

 

Kegiatan triangulasi data merupakan upaya memeriksa kebenaran informasi 

yang ditemukan baik yang melalui metode wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi. Informasi yang didapat melalui metode wawancara adalah 

informasi yang secara langsung dijawab oleh informan berdasarkan daya 

ingat yang dimiliki oleh informan, sehingga diperlukan penegasan informasi 

yang memperkuat pernyataan tersebut dengan meninjau dokumen yang 

berkaitan dengan jawaban wawancara informan tersebut. Pengumpulan data 

yang memiliki informasi akurat adalah dengan metode observasi atau 

pengamatan secara langsung sehingga informasi yang didapat sesuai dengan 

fakta. Berikut contoh tabel triangulasi untuk memeriksa keabsahan data 

tentang prinsip transparansi pelayanan publik terpadu dalam bidang 

perizinan melalui electronic government di Kota Metro: 
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Tabel 13. Contoh Triangulasi Data Transparansi 

 

 
Indikator Wawancara Dokumentasi  Observasi Analisis Data 

Indikator : 

Transparansi 
Sub Indikator : 

Upaya 

Menjamin 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Tentang Proses 

Penyelenggaraan 

E-Perizinan 

(Bagi 

Masyarakat) 

Secara Online 

telah berubah 

menjadi 

terbuka serta 

memberikan 

kejelasan 

informasi 

mengenai 

biaya, waktu 

proses, dan 

persyaratan 

yang 

diperlukan 

sehingga sudah 

transparan  

Formulir Permohonan 

Perizinan di portal 

pmptsp.metrokota.go.id. 

Panduan Penggunaan 

OSS di portal 

pmptsp.metrokota.go.id 

Peneliti 

melakukan 

observasi 

dengan 

membuka 

portal E-

Perizinan yang 

terintegrasi 

dengan website 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu. Menu 

informasi 

tentang 

persyaratan 

dan kejelasan 

biaya telah 

tercantum 

dalam menu 

tersebut 

sebagai bentuk 

keterbukaan 

informasi 

publik 

Masyarakat 

mendapatkan 

kejelasan 

informasi di 

dalam portal 

E-Perizinan 

tentang 

proses 

perizinan, 

kejelasan 

biaya dan 

waktu tanpa 

mengeluarkan 

biaya 

tambahan di 

luar biaya 

yang 

tercantum 

sesuai dengan 

konsep 

transparansi 

Diolah Peneliti, 23 Januari 2019 

 

 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan membandingkan informasi 

dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang kemudian dilakukan 

analisis data sesuai dengan pendekatan atau prinsip transparansi dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Informasi tentang 

transparan dapat diklarifikasi keabsahannya karena ketiga metode 

pengumpulan data tersebut menunjukkan informasi yang sama, sehingga 

pernyataan hasil wawancara, informasi yang tertera dalam dokumen, dan 

hasil observasi mendukung kebenaran tentang penyelenggaraan pelayanan 

E-Perizinan yang dapat dikatakan sudah transparan. 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro 

 

 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro pada 

tahun 2002 berbentuk Unit Administrasi Pelayanan Terpadu (UAPT), yang 

kemudian berubah menjadi Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu 

(PAPT) di tahun 2003, selanjutnya tahun 2008 berbentuk Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu (KPPT), tahun 2010 berubah menjadi Kantor Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010, dan pada 

tahun 2016 hingga saat ini berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Metro. 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

memiliki visi “Mudahnya Berinvestasi dan Pelayanan Perizinan Yang 

Prima”. “ Investasi ” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk 

melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia.  
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“ Pelayanan Perizinan ” adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam 

rangka pemenuhan hak-hak masyarakat maupun kebutuhan dasar masyarakat 

dibidang perizinan yang merupakan pengendalian dari pemerintah daerah 

yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah 

yang telah ditetapkan.  

 

“ Prima ” dimaksudkan memenuhi standar kepuasan masyarakat yang 

meliputi transparan, efisien, efektif dan tepat waktu serta profesionalisme 

petugas perizinan dalam melaksanakan pelayanan dibidang perizinan.   

 

Misi yang akan dilaksanakan Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota  

Metro adalah  

1. Memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat. 

Penjelasan: Peningkatan Minat Investasi sangat dipengaruhi oleh 

tingkat keparcayaan masyarakat terhadap sistem pelaksanaan kegiatan 

pelayanan perizinan. Oleh sebab itu diperlukan suatu transparansi 

dalam sistem pengurusan perizinan baik yang menyangkut tentang 

biaya maupun proses penerbitan izin. 

2. Penyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan 

dan investasi. 

Penjelasan: Penyederhanaan Prosedur dan mekanisme penerbitan izin 

merupakan faktor utama terwujudnya efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Semua 

kendala yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat akan proses 

penerbitan izin akan terjawab manakala prosedur dan mekanisme 
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perizinan dapat disederhanakan dan dipermudah sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan diwujudkan 

peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan 

penanaman modal. 

Penjelasan: Peningkatan pelayanan perizinan tak terlepaskan dari 

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan itu sendiri. Kemudahan dan 

kenyamanan proses pelayanan dan penerbitan izin serta pelayanan 

penanaman modal sangat bergantung dari fasilitas sarana prasarana 

yang mendukung kegiatan operasional penerbitan perizinan. Hal inilah 

yang mendasari diharuskannya penyedian sarana dan prasarana yang 

memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat guna mendukung kegiatan pembangunan Kota Metro. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 

pelayanan perizinan dan penanaman modal. 

Penjelasan: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal akan sangat 

membantu terwujudnya pembangunan Kota Metro sesuai dengan visi 

Kota Metro yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat akan 

pentingnya perizinan merupakan awal dari partisipasi dalam 

pembangunan. Secara sengaja atau tidak disengaja kesadaran akan 

penting perizinan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang 

paling riil dalam menyokong mewujudkan Visi kota Metro. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro Sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro: 

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman 

modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman 

modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian 

dan transparansi  

2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro: 

a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara terpadu  

b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara terpadu 

c. embinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi 

danpenyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan 

non perizinan secara terpadu. 

d. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Tugas Pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  

Menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non 

perizinan 

2. Fungsi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  

a. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Penyiapan bahan penyusunan  standar  operasional  prosedur (SOP) 

sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

c. Penyelenggaraan  pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan 

dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal; 

d. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan 

e. Penyelenggaraan verifikasi dan kajian hukum terhadap berkas 

permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan 

penanaman modal; 

f. Pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan umum serta 

perizinan penanaman modal; 

g. Penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka 

penelitian lapangan dan pengolahan berkas permohonan perizinan dan 

non perizinan secara administrastif dan teknis; 
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h. Penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka 

penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan; 

i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Teknis 

perizinan dan non perizinan; 

j. Penetapan retribusi perizinan tertentu; 

k. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

pada lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan   

l. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 

bidang tugas dan fungsinya; 

 

Tugas Pokok dan fungsi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro  

Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi perizinan, pengolahan data, 

evaluasi dan pelaporan  

2. Fungsi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  

a. Penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Pengaduan, 

Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

b. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, dan 

kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi dan 

pengembangan Sistem Informasi. 
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c. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan. 

d. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan  

e. Penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi. 

f. Penyelenggaraan publikasi melalui website kepada masyarakat. 

g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang. 

h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

pada lingkup Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

i. Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan 

tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang diberikan; 

j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 

bidang tugas dan fungsinya; 

 

 

 

B. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan 

 

 

 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan di lingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang 

disebut E-Perizinan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan perizinan. 
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E-Perizinan diselenggarakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

anggaran E-Perizinan dialokasikan setiap tahunnya untuk operasional 

penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengembangan. 

 

Penyelenggaraan E-Perizinan dalam Peraturan Walikota Metro No 6 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan 

di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro Bab II pasal 2 menyatakan bahwa E-Perizinan memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan sinergi antar pelayanan depan (front office) dengan 

pengolahan perizinan (back office); 

2. Mengoptimalkan penyelenggaraan E-Perizinan dalam pelayanan 

secara menyeluruh; dan 

3. Mendorong terjadinya tata kelola perizinan yang baik dan bersih 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

 

Mekanisme pelayanan perizinan secara online dilakukan dengan cara 

pemohon mengajukan permohonan perizinan secara online melalui portal 

resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah atau 

dilakukan verifikasi keabsahan data dengan instansi terkait. Mekanisme alur 

pendaftaran perizinan baik perizinan dengan retribusi maupun tanpa retribusi 

akan dijelaskan pada gambar berikut:  
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Gambar 4.1 Alur Pendaftaran Perizinan Retribusi 
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Gambar 4.2 Alur Pendaftaran Perizinan Non Retribusi 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelayanan publik terpadu dalam 

bidang perizinan melalui electronic government di Kota Metro dengan 

penyelenggaraan E-Perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang dianalisis menggunakan 

konsep keberhasilan penyelenggaraan electronic government (support, 

capacity, value) dan prinsip transparansi, dan prinsip efektivitas dan efisiensi 

untuk mewujudkan good governance dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Elemen Support 

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai beberapa sub indikator 

dalam elemen support, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu telah menjalankan beberapa kunci sukses 

penyelenggaraan electronic government dalam pelayanan publik 

terpadu dalam bidang perizinan. Dukungan penyediaan infrastruktur 

dan suprastruktur telah dilakukan dengan baik oleh Dinas, hanya saja 

dukungan mengenai upaya pengalokasian sumber daya manusia masih 

belum memadai dari sisi kuantitas dan kualitas.  
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Upaya sosialisasi penyelenggaraan E-Perizinan juga belum memadai 

dengan fakta bahwa tiga dari lima masyarakat belum menerima atau 

mendapat undangan dalam sebuah forum sosialisasi penyelenggaraan 

E-Perizinan, sehingga kedepannya Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerhatikan aspek sosialisasi dan 

pengalokasian sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan 

yang optimal. 

 

2. Elemen Capacity 

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai beberapa sub indikator 

dalam elemen capacity, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Masyarakat telah menjalankan beberapa kunci 

sukses penyelenggaraan electronic government dalam pelayanan 

publik terpadu dalam bidang perizinan. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan tiga dari empat sub 

indikator pada elemen capacity, sedangkan Masyarakat menjalankan 

satu dari empat sub indikator pada elemen capacity. 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal 

peningkatan kemampuan finansial belum mampu untuk 

mengupayakan penyediaan server dengan mandiri dikarenakan 

anggaran dana penyediaan tersebut terlalu besar, kedepannya 

pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dapat mengupayakan penyediaan anggaran tersebut agar 

pelayanan dapat lebih optimal.  
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Upaya menjamin ketersediaan infrastruktur dan peningkatan 

kompetensi aparatur telah dilaksanakan dengan baik melalui 

penyediaan jaringan internet serta pelaksanaan workshop bagai 

pegawai dengan tujuan meningkatkan kompetensi aparatur pengelola 

pelayanan E-Perizinan. 

 

Upaya masyarakat dalam menjalankan kunci sukses pelaksanaan 

pelayanan publik melalui electronic government dilakukan dengan 

meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi melalui belajar 

secara bertahap dan mandiri ataupun melakukan peningkatan 

kemampuan dengan bantuan orang lain dengan tujuan 

penyelenggaraan E-Perizinan berjalan dengan baik. 

 

3. Elemen Value 

Berdasarkan pembahasan elemen value atau manfaat yang diterima 

oleh pihak penyelenggara yaitu Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pihak pemohon yaitu Masyarakat 

dapat diketahui bahwa penyelenggaraan E-Perizinan memberikan 

manfaat dengan tujuan memudahkan penyelenggara dan pemohon 

untuk mendapatkan pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan 

melalui electronic government. 

 

4. Prinsip Transparansi 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut upaya yang tepat 

dalam mencegah praktik KKN dapat dilakukan dengan menyediakan 

CCTV sebagai sarana pengawasan praktik pemberian biaya tambahan 
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untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan terbuka. 

Keterbukaan informasi publik melalui pemberian informasi adalah 

upaya yang tepat dalam mewujudkan good governance. 

 

5. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi 

Berdasarkan penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi, 

penyelenggaraan E-Perizinan dalam proses permohonan perizinan 

telah menjadikan pelayanan lebih efektif dan efisien sesuai dengan 

prinsip good governance. Penyelenggaraan pelayanan perizinan 

berbasis electronic government akan lebih efektif dan efisien apabila 

survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis untuk melakukan 

verifikasi lapangan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam portal E-

Perizinan sehingga pelayanan perizinan berbasis electronic 

government ini dapat memberikan kemudahan bagi penyelenggara dan 

pemohon perizinan. 

 

6. Keterkaitan Prosedur dengan Konsep Electronic Government dan 

Prinsip Good Governance 

Setiap tahapan dalam alur pelayanan perizinan non retribusi berbasis 

elektronik memiliki keterkaitan dengan Konsep Electronic 

Government dan Prinsip Good Governance. Tahapan yang pertama 

adalah melakukan registrasi online memiliki keterkaitan dengan 

konsep support, capacity, dan prinsip efektivitas efisiensi. Tahapan 

selanjutnya adalah log in dan melengkapi data perusahaan yang 

berkaitan dengan konsep capacity, value, dan prinsip transparansi. 
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Tahapan selanjutnya adalah membuat pengajuan izin yang memiliki 

keterkaitan dengan konsep value dan prinsip efektivitas efisiensi. 

Tahapan berikutnya adalah upload berkas persyaratan memiliki 

keterkaitan dengan konsep support, capacity, dan prinsip transparasi, 

efektivitas dan efisiensi. Tahapan berikutnya adalah memantau 

progres perizinan yang berkaitan dengan konsep value dan prinsip 

transparansi, efektivitas dan efisiensi. Tahapan yang terakhir adalah 

mengambil surat izin yang memiliki keterkaitan dengan konsep value 

dan prinsip transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

 

 

 

B. Saran 

 

 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran terhadap 

pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic 

government di Kota Metro sebagai berikut: 

 

1. Mengadakan pelatihan secara rutin tentang pelayanan berbasis teknologi 

minimal 1x dalam satu bulan pada waktu yang disepakati bersama, 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam penggunaan 

pelayanan berbasis teknologi 

2. Mengupayakan survey lapangan oleh tim teknis dinas diintegrasikan 

kedalam sistem E-Perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

waktu, sehingga masyarakat merasa pelayanan menjadi lebih cepat 
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3. Melakukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi teknologi informasi 

yang kompeten, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan server dapat 

diatasi secara mandiri oleh pegawai dinas tersebut tanpa bantuan pihak 

jasa hosting 

4. Memanfaatkan media sosial facebook, twitter, instagram, dan youtube 

secara optimal sebagai upaya sosialisasi tentang perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik yang dapat menjangkau seluruh elemen 

masyarakat Kota Metro  

5. Melakukan upaya peningkatan alokasi anggaran penyelenggaraan E-

Perizinan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik terpadu dalam 

bidang perizinan melalui electronic government di Kota Metro lebih 

maksimal sehingga Kota Metro menjadi pilot project keberhasilan 

penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik 
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