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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia melalui penerapan asas 

desentralisasi antara lain dimaksudkan untuk membangun Indonesia dari daerah 

dengan mewujudkan kluster-kluster pertumbuhan ekonomi baru. Bunte (2009) 

mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah 

menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi hingga tingkatan pemerintahan paling 

rendah. Hal ini selaras dengan amanat dari Pasal 349 Undang–Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daya guna 

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dicapai melalui peningkatan 

pelayanan publik maupun melalui peningkatan  daya saing daerah (Pemerintah RI 

2014a).  

Pengertian dari pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh 

negara atau pemerintah kepada masyarakat (Hodgkinson et al. 2017). Menurut 

Norisa et al. (2015) pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting dari 

pemerintah daerah, oleh sebab itu perlu dibuat standar pelayanan yang 

disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Pelayanan publik cenderung merefleksikan faktor politik dan 

perilaku kelembagaan organisasi pemerintahan (Lane 2000). Konsep ini perlu 

dilengkapi sehingga dapat menggambarkan sisi dinamis dan interkoneksi dalam 

sistem pelayanan publik modern. Konsep pelayanan publik kontemporer 

menghendaki adanya keterlibatan banyak pemangku kepentingan yang 

interaksinya satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung, tidak dapat 

diisolasi tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang lebih luas (Jaakkola et al. 

2015). Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas diperlukan 

tata kelola manajemen sektor publik yang baik. Osborne et al. (2014) menyatakan 

bahwa pemberian pelayanan publik memerlukan sistem tata kelola yang rumit dan 

bukan hanya ditentukan oleh sebuah organisasi tertentu secara individual saja. 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis menyebabkan 

pelayanan publik kepada masyarakat juga mengalami perubahan, Suharto (2008) 

menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab 

pemerintah sebagai institusi yang dibentuk guna menjalankan fungsi-fungsi 

pemerintah kepada warga negaranya, dan saat ini telah terjadi pergeseran 

paradigma terhadap pelayanan publik, yakni: 1) dari problem based service ke 

right based services; 2) dari rules based approaches outcome ke oriented 

approaches; dan 3) dari public management ke public governance. 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi setelah dilaksanakan selama 

kurang lebih 16 tahun ternyata desentralisasi dan otonomi daerah belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam hal tata pemerintahan 

yang baik, daya saing ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat di daerah dan 

kualitas pelayanan publik. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah berusaha 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas inovasi 

dalam memberikan pelayanan tetapi Persennya masih sangat kecil dibandingkan 

dengan jumlah daerah secara keseluruhan (Zuhro 2016). Kualitas pelayanan 



2 

 

 

publik masih meninggalkan citra negatif di masyarakat, berdasarkan penelitian 

Pratama (2015) menyebutkan bahwa masih banyak terdapat keluhan dan 

pengaduan masyarakat terkait prosedur yang berbelit-belit, jangka waktu 

penyelesaian yang tidak pasti, tidak adanya transparansi dalam hal biaya dan 

persyaratan serta sikap aparat yang kurang responsif. Hasil wawancara dengan 

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Antonius J Supit 

menyebutkan permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

adalah regulasi yang terlalu banyak dan cepat berubah-ubah. Rendahnya kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menurut Umar (2015) pada 

penelitian di PTSP Kabupaten Gorontalo dan Takumansang (2013) pada 

penelitian di Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado disebabkan oleh 

permasalahan–permasalahan seperti keterbatasan SDM baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, sarana prasarana yang belum memadai, serta pemanfaatan 

teknologi informasi yang belum maksimal.  

Kemudahan dalam proses pelayanan perizinan akan menjadi kunci untuk 

menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi dibutuhkan 

untuk membiayai pembangunan nasional, dikarenakan selama ini masih 

mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada Buku II 

Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 

November 2017, menyebutkan total pendapatan sebesar Rp1 894.7 triliun, 

sedangkan total belanja sebesar Rp2 220.6 triliun sehingga terjadi defisit anggaran 

sebesar 325.9 triliun. Demikian pula pada Tahun Anggaran 2019, di dalam Buku 

II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa sebagai konsekuensi arah kebijakan 

fiskal yang ekspansif, maka defisit anggaran pada RAPBN Tahun 2019 masih 

akan terjadi. Target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan 

sebesar Rp29 7163.3 miliar atau 1.84% terhadap PDB. Melihat postur APBN 

tersebut maka diperlukan dana lain untuk melakukan pembangunan nasional. 

Salah satu yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan 

pembangunan nasional adalah dengan menarik investasi. 

Para ahli ekonomi makro, antara lain Dornbusch dan Fischer (1990) 

menyatakan bahwa “Investment is also important as it is one of the prime 

determinants of an economy’s long-run growth and productivity perfomance”. Hal 

ini berarti bahwa investasi berperan penting karena merupakan salah satu faktor 

penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi dan kinerja produktivitas jangka 

panjang. Perbaikan iklim investasi perlu diupayakan secara sungguh-sungguh dan 

terus menerus untuk meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business), 

agar para pemilik modal merasa nyaman berinvestasi di berbagai daerah di 

Indonesia. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa perbaikan dalam upaya 

meningkatkan peringkat EoDB. Akan tetapi, posisi Indonesia masih tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1 Ease of doing business ranking 

 
 

Reformasi struktural dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia 

mengakibatkan peringkat Indonesia pada level dunia mengalami kenaikan dalam 

kemudahan sistem berusaha (ease of doing business) dari tahun ke tahun. BKPM 

RI (2018b) menyatakan bahwa pada tahun 2018 Indonesia berada pada posisi 73 

dari 190 negara yang disurvei, atau naik 19 peringkat dari tahun 2017. Meskipun 

Indonesia mengalami peningkatan peringkat tetapi masih jauh tertinggal dengan 

negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam, hal ini 

disebabkan oleh beberapa kendala investasi salah satunya adalah birokrasi. 

Sejalan dengan penelitian Akhmaddhian (2014) yang menyatakan bahwa birokrasi 

perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi 

perkembangan usaha di Indonesia. 

Singapura yang berada pada peringkat tertinggi se ASEAN memiliki 

pelayanan perizinan investasi berbasis One-stop Business Licensing Portal. Portal 

menawarkan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah serta nyaman dengan 

layanan 24 jam. OBLS juga sinkron dengan Rencana pembangunan Pemerintah 

yang dikemas secara elektronik (Periasamy et al.  2007). 

Sementara ini, Malaysia yang berada pada peringkat 15 memiliki komitmen 

yang kuat dalam membangun iklim investasi. Menurut KPMG (2018), 

pembangunan iklim investasi dilakukan melalui kombinasi insentif bagi investor 

tanpa menerapkan kebijakan yang menuntut pengembalian modal dan laba kepada 

pemerintah. Malaysia juga berkomitmen membangun infrastruktur yang 

dikembangkan dengan baik untuk layanan dan fasilitas pendukung, serta tenaga 

kerja dengan upah minimum yang lebih rendah dari negara maju.  

Iklim investasi yang paling kompetitif dengan Indonesia saat ini adalah 

Vietnam yang berada di peringkat 69. Price Waterhouse Coopers (2018) 

menyatakan bahwa pembangunan investasi di Vietnam dimulai dari komitmen 

pemerintah untuk melakuan reformasi di bidang investasi. Kebijakan difokuskan 

pada liberalisasi ekonomi dalam mencapai iklim investasi yang transparan melalui 

pengaturan ketenagakerjaan, pertanahan, persaingan usaha, perusahaan, investasi 

dan pajak. Reformasi kebijakan diikuti dengan reformasi kelembagaan, tenaga 

kerja, dan administrasi yang lebih ramah bisnis untuk pemain domestik dan asing. 

Salah satu target pemerintah untuk memperbaiki kemudahan berusaha 

adalah peningkatan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business). Hasil 

Sumber: BKPM RI (2018b) 
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penelitian KPPOD (2016) menyimpulkan bahwa investasi hanya akan datang dan 

berkembang jika didukung secara kuat oleh suatu lingkungan berusaha yang 

kondusif-kompetitif. Isu krusial dalam kebijakan investasi adalah perihal 

kemudahan berusaha, yang dapat dilihat dalam sejumlah isu turunan di antaranya 

kerangka regulasi, biaya transaksi dan prosedur perizinan. Daya tarik investasi 

akan muncul jika pemerintah bisa memfasilitasi kemudahan investor dalam 

memulai kegiatan bisnis.  

Strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini tidak bisa hanya 

mengandalkan instrumen fiskal dan moneter semata. Ruang kebijakan ketiga, 

yaitu kebijakan struktural yang berbasis pada pembangunan institusi berkualitas, 

menjadi prioritas baru pendekatan pemerintah. Reformasi pada sistem penawaran 

(supply-side reform) berintikan pembaharuan tata regulasi, birokrasi dan layanan 

sektor publik diperlukan bagi terbentuknya iklim usaha kondusif dan berdaya 

saing. Pemerintah melaksanakan reformasi struktural yang terwujud dalam paket 

kebijakan ekonomi dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi (KPPOD 2016). 

Kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) juga 

ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2017 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

PMDN 

PMA 

TOTAL 

128.2 156.1 179.4 216.3 262.3 333 

270.4 307 336 396.5 430.5 388.3 

398.6 463.1 545.4 612.8 692.8 721.3 

Sumber: BKPM RI (2018c) 

Gambar 1  Realisasi investasi di Indonesia 

 

BKPM RI (2017) menyatakan bahwa setiap tahun angka realisasi investasi 

tidak sebanding dengan komitmen investasi yang masuk, terdapat sebanyak 69% 

komitmen PMDN dan 73% PMA tidak terealisasi sepanjang tahun 2017. 

Rendahnya realisasi dibandingkan komitmen rencana PMDN dan PMA 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) suku bunga (Lubis dan Zulam 

2016); 2) situasi politik (Wiranti 2012); 3) infrastruktur (jalan raya, listrik, sistem 

komunikasi) (Sukirno 2004; Sumadiasa et al. 2016); 4) kemajuan teknologi 

(Sukirno 2004); 5) tingkat keuntungan investasi yang diramalkan (Sukirno 2004); 

6) tingkat pendapatan nasional (Sukirno 2004); 7) keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan (Sukirno 2004); dan perizinan (Zaenuddin 2009). 
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Upaya perbaikan iklim investasi dan peningkatan realisasi investasi 

dilakukan melalui penerbitan paket-paket kebijakan ekonomi. Beberapa paket 

kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat para 

pengusaha dan atau investor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin 

Nasution dalam pengumuman paket kebijakan jilid XVI di Gedung BEI tanggal 

31 Agustus 2018 menyatakan bahwa pemerintah sejauh ini telah mengeluarkan 16 

paket kebijakan bidang ekonomi di antaranya yang terbaru difokuskan untuk 

percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. 

Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa rasio realisasi investasi dunia ke 

Indonesia masih rendah yaitu 1.97%. Dalam kurun waktu 2012-2016 rata-rata per 

tahun sebesar US$1 417.58 miliar. Dalam kurun waktu yang sama capaian 

realisasi rasio investasi adalah 32.7% dan angka ini masih berada di bawah target 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38.9%. 

Realisasi dari komitmen investasi yang masuk setiap tahunnya juga masih rendah. 

Dalam periode 2010-2016 realisasi komitmen penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) hanya 31.8% dan penanaman modal asing (PMA) hanya 27.5% 

(Kemenko Perekonomian 2018). 

Berbagai aturan terkait debirokratisasi dan deregulasi kebijakan telah 

dikeluarkan oleh pemerintah dimulai dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah 

wajib memberikan pelayanan perizinan melalui pembentukan Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan. Dibentuknya kelembagaan PTSP maka diharapkan kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dilayani dalam satu 

lembaga, sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi di daerah pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai tindak lanjut dari amanat 

Undang-Undang tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

mewajibkan daerah membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh 

kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP, pelayanan perizinan dan 

nonperizinan dilaksanakan secara elektronik, dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) 

hari (Pemerintah RI 2014b). 

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang isinya meningkatkan pelayanan, 

pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem 

online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha (Pemerintah RI 

2017). Melalui peraturan ini, daerah diwajibkan membentuk satuan tugas pada 

provinsi dan Kabupaten/Kota serta memulai reformasi peraturan perizinan 

berusaha yang merupakan kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Reformasi tersebut berupa kemudahan izin berusaha dan penerapan sistem 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disebut dengan istilah 

Online Single Submission (OSS). Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan 

regulasi tentang penyelenggaraan PTSP melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah.  

Regulasi terbaru yang diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

perizinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang di dalamnya 
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mengatur mengenai penyederhanaan jenis pelayanan perizinan  dan nonperizinan, 

penyiapan internet, dan sistem aplikasi serta sarana pendukung lainnya 

(Pemerintah RI  2018). Terbitnya regulasi ini membuka arah baru bagi percepatan 

perbaikan layanan perizinan melalui satu wadah (platform) baru yang 

mengintegrasikan seluruh layanan perizinan usaha. Keseluruhan kerangka regulasi 

tersebut ditujukan untuk mencapai pelayanan publik terutama perizinan yang 

berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja, 

pertumbuhan kinerja ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Sektor perizinan masih menjadi lahan korupsi bagi pejabat daerah, beberapa 

contoh kasus korupsi sektor perizinan yang terjadi di Indonesia antara lain kasus 

suap di Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi dengan PT Lippo 

Cikarang terkait perizinan proyek Meikarta, sekitar Rp19 miliar. Selain itu kasus 

korupsi juga terjadi di Kabupaten Subang terkait perizinan berusaha yang 

melibatkan Kepala Bidang Perizinan dan 19 pengusaha yang hendak memproses 

izin lokasi dan izin prinsip pendirian pabrik di Subang. Hardjaloka (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa sektor perizinan merupakan salah satu sektor 

yang berpotensi menciptakan korupsi melalui diskresi wewenang yang dimiliki 

oleh pejabat publik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Prianto (2012) yang 

menyatakan usaha untuk mengintegrasikan kemudahan pelayanan perizinan masih 

terkendala pada rendahnya komitmen, kepentingan politik dan ekonomi dari sang 

Kepala Daerah yang terus berupaya melanggengkan oligarki kekuasaannya. 

Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW) perizinan menepati urutan 

kedua sebagai obyek korupsi Kepala Daerah (Tabel 2). Ekonom Institute for 

Development of Economics and Finance (Indef) Messi mengatakan maraknya 

kasus korupsi yang ada di Indonesia menyebabkan investor asing tidak percaya 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia (INDEF 2019).  

 

Tabel 2  Obyek korupsi Kepala Daerah 

No Obyek korupsi Jumlah kasus 

1 Penyalahgunaan APBD 9 

2 Perizinan 6 

3 Infrastruktur 3 

4 Pengadaan Barang dan Jasa 3 

5 
Rekrutmen CPNS, Promosi dan Mutasi Pejabat 

Daerah 
2 

6 Dana Desa 1 

7 Dana Hibah 1 

8 Pencucian Uang 1 

9 Pengadaan Tanah 1 

10 Tunjangan DPRD 1 

11 Penjualan Aset Daerah 1 

Total 29 

Sumber : ICW 2017 
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Perumusan Masalah 

Indikator-indikator yang menjadi landasan faktual yang kemudian menjadi 

dasar rumusan masalah penelitian ini yakni: 

Fakta pertama, perizinan masih menjadi lahan korupsi bagi Kepala Daerah, 

Birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit sehingga membuat para perusahaan 

melakukan gratifikasi agar usahanya dapat beroperasi praktek ini tidak 

mencerminkan Good Corporate Governance (GCG). KPPOD (2017) menemukan 

fakta bahwa perizinan menjadi permasalahan utama yang membebani pelaku 

usaha untuk menjalankan bisnis. 

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat pada 2017 ada 30 Kepala 

Daerah menjadi tersangka korupsi. Dari jumlah itu, mayoritas merupakan bupati 

dan wakil bupati yang jumlahnya mencapai 24 orang. Sisanya 5 (lima) orang wali 

kota/wakil wali kota, dan 1 (satu) orang gubernur. Data ICW juga menunjukkan 

bahwa obyek korupsi Kepala Daerah di sektor perizinan menempati urutan kedua 

setelah penyalahgunaan APBD. Sementara itu, berdasarkan data statistik KPK, 

korupsi sektor pengadaan barang dan jasa masih jauh lebih banyak dibandingkan 

korupsi di sektor perizinan. Namun, tidak dapat dipungkiri, korupsi di sektor 

perizinan juga berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modal di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. Fakta pertama menunjukkan bahwa 

Standard Operational Procedure (SOP) masih berbelit-belit dan belum 

transparan, standar biaya tidak menentu, serta menjadi obyek pungutan liar. 

 

Tabel 3  Kasus perizinan di Indonesia 
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Jumlah 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 14 15 171 

Perizinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 1 2 22 

Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 396 

Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 0 21 

Penyalah 

gunaan 

anggaran 

0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 2 1 1 46 

TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 3 8 25 

Merintangi 

Proses KPK 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 7 

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 121 688 

Sumber: KPK 2017 
 

Fakta kedua, masih terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang berbenturan 

dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan menghambat investasi. Menurut 

data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 terdapat sekitar 3 143 peraturan 

yang dibatalkan di antaranya 1 765 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang 

dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam 
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Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1 267 Perda/Perkada 

Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Gubernur karena alasan tersebut 

(Kemendagri RI 2016). Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pada aspek 

regulasi. 

Fakta ketiga, belum seluruh kewenangan perizinan didelegasikan kepada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 

menurut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (2018) bahwa baru 347 dari 

548 Daerah atau 63.3% daerah yang telah mendelegasikan kewenangan perizinan 

dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. Keadaan ini menunjukkan adanya 

gejala keengganan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada 

DPMTPSP. 

Fakta keempat, masih ada pemerintah daerah yang belum membentuk 

DPMPTSP. Menurut evaluasi Kementerian Dalam Negeri (2018) daerah yang 

telah membentuk DPMPTSP sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 100 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, ditunjukkan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4  Pembentukan DPMPTSP di Indonesia 

No Wilayah 

administrasi 

Jumlah  Membentuk 

DPMPTSP 

Persen (%) 

1 Provinsi 34 31 91.17 

2 Kabupaten 415 278 66.99 

3 Kota 93 75 80.65 

Sumber : Kementerian Dalam Negeri (2018) 
 

Fakta kelima, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI dan Peraturan Presiden 

Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang belum 

cukup mampu meningkatkan kemudahan berusaha dan memperkuat posisi 

Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 4 (empat) sebagai negara tujuan 

investasi yang prospektif tahun  2017-2019 (UNCTAD 2017). Pemerintah daerah 

belum mampu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa dari 34 provinsi di 

Indonesia yang sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) baru 11 Provinsi, 

sedangkan dari 415 kabupaten baru terbentuk 34 Satgas, dan dari 93 kota baru 

terbentuk 9 (sembilan) Satgas. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas masih dijumpai berbagai masalah dalam 

pelaksanaan perizinan investasi di Indonesia. Perlu sebuah inovasi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan iklim investasi. 

Berkaitan dengan data dan fakta tersebut, maka dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana situasi organisasi dan pelaksanaan perizinan investasi saat ini? 

2. Bagaimana peta regulasi dan implementasinya terhadap perizinan investasi? 

3. Bagaimana rancang bangun model konseptual perizinan investasi terintegrasi? 

4. Bagaimana strategi penerapan model perizinan investasi terintegrasi? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah pada bagian 

sebelumnya maka tujuan penelitian ini: 

1. Menganalisis situasi organisasi dan pelaksanaan perizinan investasi saat ini. 

2. Menganalisis dan memetakan regulasi dan implementasinya terhadap 

perizinan investasi. 

3. Mengembangkan model konseptual perizinan investasi. 

4. Merancang strategi penerapan model perizinan investasi terintegrasi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat terutama Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan 

dengan tata kelola, kelembagaan, kontrol dan regulasi perizinan investasi 

terintegrasi.  

2. Bagi pengembangan keilmuan diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

Kebaruan Penelitian 

 Potensi kebaruan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

dikelompokkan berdasarkan kebaruan konseptual, kebaruan kontekstual dan 

kebaruan aplikasi metode. Secara spesifik kebaruan penelitian ini adalah: 

1. Kebaruan konseptual 

Membangun model pelayanan perizinan investasi yang mempertimbangkan 

situasi organisasi dan pelaksanaan perizinan investasi saat ini serta regulasi 

dan implementasinya terhadap perizinan investasi. Model pelayanan perizinan 

belum pernah dihasilkan dalam penelitian terdahulu. 

2. Kebaruan kontekstual 
a. Institusi DPMPTSP yang diteliti lingkupnya bersifat nasional, tidak 

individual lokal DPMPTSP di satu Provinsi atau Kabupaten/Kota saja 

seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Akhmaddian (2014) pada 

PTSP Kabupaten Bogor, Prianto (2012) pada PTSP Kabupaten Gowa dan 

Kabupaten Takalar, dan Ilhamsyah (2013) pada PTSP Kabupaten 

Kotabaru. 
b. Penelitian ini dilaksanakan setelah kebijakan penggabungan (merger) 

antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dengan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi DPMPTSP diterapkan pada 

tahun 2017-2018. 
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3. Kebaruan aplikasi metode 

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa metode analisis secara terpadu antara 

lain Analisis Situasional, Regulatory Mapping (RegMap), Soft System 

Methodology (SSM), Regulatory Impact Assesment (RIA) dan Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Aplikasi penggabungan metode tersebut belum 

pernah dilakukan pada penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan metode 

RegMap dan RIA pernah dilakukan antara lain oleh KPPOD (2016), metode 

SSM antara lain digunakan dalam penelitian Alkami (2013), sedangkan 

metode AHP antara lain dilakukan pada penelitian Waluyo dan Irfandi (2018). 

Penggabungan metode dalam penelitian ini diyakini sesuatu yang baru dan 

unggul. Keunggulan metode tersebut antara lain 1) metode analisis situasional 

tepat digunakan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai situasi 

saat ini menyangkut gambaran menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan 

organisasi; 2) metode SSM tepat digunakan untuk membangun model 

konseptual dari suatu permasalahan yang kompleks, rumit dan belum 

terstruktur, hal ini sejalan dengan penelitian Alkami (2013); 3) metode RIA 

tepat digunakan untuk memeriksa apakah peraturan sudah sesuai dengan 

kriteria mutu yang dijabarkan (OECD 1995); 4) metode RegMap tepat 

digunakan sebagai alat bantu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan (KPPOD 2016). 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu membangun model generik yang 

diharapkan dapat berlaku secara umum. Unit penelitian meliputi DPMPTSP 

Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Indonesia terdiri dari 34 DPMPTSP 

Provinsi, 93 DPMPTSP Kota, dan 416 DPMPTSP Kabupaten. Pemilihan unit 

penelitian tersebut didasarkan karena adanya perbedaan kewenangan, urusan dan 

tugas pokok/fungsi, perbedaan struktur organisasi, serta perbedaan SDM. 

Penelitian ini juga membatasi aspek yang diteliti yaitu regulasi, mekanisme 

(proses bisnis) dan manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup regulasi 

yang dipetakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden dan turunannya, termasuk Perda dan Perkada. Mekanisme (proses bisnis) 

yang diteliti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan sistem 

perizinan online. Ruang lingkup sumber daya manusia yang diteliti yaitu aparatur 

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP dan 

Dinas Teknis. 

 

 

 




