
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi publik dalam memberikan pelayanan yang baik dituntut 

untuk dapat bertindak cepat dan akurat. Hal itu merupakan sebuah kewajiban 

yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi publik. Bagi sebuah organisasi 

publik, pelayanan yang baik tercermin dari setiap efektivitas dan efisiensi 

kegiatan yang dilakukan dengan lancar. Semakin akurat dan cepat pelayanan 

yang diberikan oleh suatu organisasi maka kualitas pelayanan akan semakin 

baik pula dipandang oleh masyarakat. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi adalah 

memberikan pelayanan baik kepada unit-unit kegiatan di dalam organisasi 

maupun kepada pihak yang berada diluar organisasi itu sendiri. Aktivitas 

pelayanan yang dilakukan oleh sebuah organisai sangat berpengaruh sekali 

kepada pencapaian mutu dan kelancaran kegiatan organisasi secara 

menyeluruh. Pelayanan yang di berikan oleh organisasi tidak hanya sekedar 

memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan, tetapi juga memberikan 

pelayanan yang baik kepada pelanggan. 

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan 

terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

menjadi citra buruk bagi pemerintah di tengah masyarakat. Sebagian 

masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan 
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kecewa terhadap layanan yang berikan. Ada sebagian masyarakat sampai saat 

ini masih menganggap rendah terhadap kinerja birokrasi. Akibatnya banyak 

pengguna layanan atau masyarakat mengambil jalan pintas menggunakan jasa 

calo untuk mengurus keperluannya yang berhubungan dengan birokrasi 

pemerintahan. 

Masyarakat membutuhkan pelayanan untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, bahkan dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Pelayanan publik yang dibutuhkan ada dua jenis yaitu pelayanan publik dalam 

bidang barang maupun itu pelayanan publik dalam bidang jasa. Contoh dari 

pelayanan publik yang berbentuk barang adalah seperti air bersih, jalan raya, 

listrik dan sebagainya. Sementara itu pelayanan publik yang berbentuk jasa 

adalah dalam pelayanan administrasi, sekolah, kesehatan, dan transportasi. 

Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. 

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik 

sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang serta Permenpan RB 

dan Kepmenpan RB. Dalam Kepmenpan no 63 tahun 2003 tentang pelayanan 

publik “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan 

perundang-undang.” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik pasal 1 menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 



 

 

3 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam 

PERMENPAN RB NO 15 tahun 2014 mengenai pedoman standar pelayanan 

yang mana di dalamnya dijelaskan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur.  

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

publik dan perbaikan iklim investasi di daerah khususnya di bidang 

administrasi pelayanan perizinan, pemerintah telah melakukan berbagai 

langkah kebijakan antara lain melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Peningkatan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, yang esensinya 

mewajibkan kepada pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk 

membentuk perangkat daerah berupa lembaga pelayanan perizinan sebagai 

penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) merupakan dinas atau organisasi teknis untuk pelayanan 

perizinan dan non perizinan. Pembentukan DPMPTSP ini dilakukan sebagai 
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tindak lanjut untuk meningkatkan kelancaran tugas umum di bidang perizinan 

dan non perizinan, berawal dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari hasil studi yang 

dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam 

proses perizinan di Indonesia masih menghadapi permasalahan seperti; biaya 

untuk pengurusan izin cukup tinggi, prosedur perizinan berbelit-belit, 

persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit, waktu penyelesaian izin cukup 

lama dan tidak pasti.  

Dari sekian banyaknya pelayanan publik yang ada di Indonesia 

khususnya di Pekanbaru. Yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah 

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

Pekanbaru ini dimana diantara banyaknya pelayanan publik yang memberikan 

pelayanan masih buruk, dugaan awal penulis sewaktu prasurvei penulis 

menemukan bahwa DPMPTSP kota Pekanbaru mendapat penghargaan di 

bidang  pelayanan publik dengan predikat yang baik.  

Dalam harian Riau mandiri.com pada senin 26 Februari 2016: 

Pemerintah Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari 57 

Kabupaten/Kota di Indonesia yang dijadikan Role Model Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Kota Bertuah dinobatkan sebagai rujukan percontohan di urutan 

ke-11. Prestasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Hasil Tindak Lanjut 

Evaluasi Pelayanan Publik pada 57 Kabupaten dan Kota serta Unit 



 

 

5 

Pelayanan Publik Lain, yang digelar Kemenpan-RB, Jumat, (26/2), di 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 

Dalam kegiatan penerbitan perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berusaha untuk mengutamakan 

pelayanan publik yang dilaksanakan dengan strategi mudah, cepat, transparan 

dan pasti, serta pengembangan kapabilitas organisasi untuk pelayanan 

perizinan. Berikut dipaparkan beberapa jumlah perizinan yang telah 

diterbitkan oleh DPMPTSP kota Pekanbaru. Dari tabel kita dapat melihat 

bahwa pengurusan izin meningkat setiap tahunnya hal berarti investasi yang 

ada dikota Pekanbaru selalu meningkat setiap tahunnya pula. Dan masyarakat 

yang menguruspun sangat beragam. 

Tabel 1.1 

Beberapa Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan DPMPTSP  

 

No Jenis Pelayanan 
Jumlah Izin Berdasarkan Tahun 

2013 2014 2015 2016 

1 Izin gangguan 6383 4227 3900 3346 

2 Izin usaha angkutan 

barang 

2033 4023 4087 14380 

3 Sertifikat Laik Hygiene 

Sanitasi (LAIK) 

60 70 130 350 

4 Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga 

(PIRT) 

40 100 111 202 

5 Surat Izin Tempat Usaha 

Jenis Gangguan (HO) 

1325 2348 3457 3674 

6 Surat Izin Usaha 

Perdagangan 

4225 3763 3388 3367 

7 Surat Keterangan Fiskal 3022 4082 3479 3249 

8 Surat keterangan racun api 2234 2884 2988 6688 

9 Tanda Daftar Perusahaan 2934 4170 3922 3988 

Sumber: Arsip DPMPTSP kota Pekanbaru 
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Berdasarkan pengamatan awal terlihat bahwa pelayanan publik yang 

ada di DPMPTSP kota Pekanbaru mulai baik hal ini terbukti dengan 

didapatnya penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemko Pekanbaru yaitu 

penghargaan nasional dibidang pelayanan, seperti yang terdapat dalam situs 

berita online yang kutipannya “Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah 

kepemimpinan Firdaus-Ayat dalam tiga tahun berturut-turut meraih 

penghargaan tingkat nasional. Khususnya prestasi pelayanan publik yang 

dikelola Badan Pelayanan Terpadu dan Penamanan Modal.” 

(http://Riau12.com/read-501-4680-2016-05-30-hatrick-pemko-Pekanbaru-

raih-penghargaan-nasional-dibidang-pelayanan.html).  

Sebelumnya saat kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Chrisnandi pada tanggal 17 

maret 2015, di BPTPM kota Pekanbaru. Pelayanan di DPMPTSP yang saat 

itu masih bernama BPTPM mendapat pujian dari menteri Yudi. Dalam 

kunjungannya tersebut beliau mengatakan bahwa system pelayanan yang 

dilakukan di BPTPM kota Pekanbaru layak dicontoh oleh daerah lain di 

Indonesia.   

Adapun prestasi yang pernah diraih oleh DPMPTSP kota Pekanbaru: 

1. Reward/Penghargaan tertinggi dalam bidang pelayanan Publik diberikan 

oleh Pemerintah RI kepada BPT Kota Pekanbaru pada Tahun 2010 atas 

kinerja di bidang Pelayanan Publik. 

2. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN tanggal 18 Juli 2014. 

http://riau12.com/read-501-4680-2016-05-30-hatrick-pemko-pekanbaru-raih-penghargaan-nasional-dibidang-pelayanan.html
http://riau12.com/read-501-4680-2016-05-30-hatrick-pemko-pekanbaru-raih-penghargaan-nasional-dibidang-pelayanan.html
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3. Investment Award sebagai Nominee dan juga meraih Peringkat 3 (tiga) 

Peyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 

untuk tingkat Kota Seluruh Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2014. 

4. Sindo Goverment Awards 2015 Daerah Terbaik Kategori Investasi. 

5. Sindo Goverment Award 2015 Tata Kelola Pemerintahan. 

6. Kadin Riau, Kamar dagang dan Industri Provinsi Riau Awards Best 

Investment Performance 2015. 

7. Kadin Riau, Kamar dagang dan Industri Provinsi Riau Awards Best 

Busniness Climate 2015.  

8. Kadin Riau, Kamar dagang dan Industri Provinsi Riau Awards Best PTSP 

2015. 

9. Sindo Goverment Awards 2016 Daerah Terbaik Kategori Investasi dan 

Walikota Insperatif. 

Dari prestasi yang diraih oleh DPMPTSP kota Pekanbaru tersebut 

membuat banyak investor yang menanamkan modalnya di Pekanbaru. Adapun 

penulis lampirkan data tingkat investasi di kota Pekanbaru: 

Tabel 1.2 

Tingkat Investasi Di Kota Pekanbaru 

 

No Tahun Tingkat Investasi (Dalam Triliun Rupiah) 

1 2013 1,3 T 

2 2014 4,7 T 

3 2015 5,3 T 

Sumber: DPMPTSP kota Pekanbaru 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus 

perizinan di kota Pekanbaru DPMPTSP kota Pekanbaru memiliki standart 

operasional pelayanan yang diterapkan di DPMPTSP kota Pekanbaru agar 
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pelayanan yang diberikan itu jelas kemana alurnya. Adapun SOP DPMPTS 

secara umum adalah sebagai berikut:  

Gambar 1.1 

Sop Pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru 

 
Sumber: http://dpmptsp.Pekanbaru.go.id/alur-pelayanan/ 

Untuk menjalankan SOP tersebut perlulah kerjasama antara pegawai di 

lingkup DPMPTSP kota Pekanbaru. Berikut dipaparkan jumlah pegawai di 

DPMPTSP kota PEKANBARU: 

Tabel 1.3 

Daftar Pegawai Negri Sipil DPMPTSP Kota Pekanbaru 

 

No Jabatan 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Kadis 1 - 1 

2 Sekretaris - 1 1 

3 Kasubag 1 2 3 

4 Kabid 4 - 4 

5 Kasi 7 5 12 

6 Staff 21 17 38 

7 Staff lapangan 7 - 7 

Jumlah 41 25 66 

Sumber: bagian umum dan kepegawaian DPMPTSP Februari 2017 

http://dpmptsp.pekanbaru.go.id/alur-pelayanan/
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Guna memantau keefektifan pelayanan DPMPTSP kota Pekanbaru 

maka DPMPTSP kota Pekanbaru telah melakukan survey kepuasan 

masyarakat berdasarkan SK MENPAN No. KEP.25/M.PAN/II/2004 kepada 

beberapa responden (pengguna layanan) dengan indeks kepuasan masyarakat 

sebesar: 80,92 (tahun 2011), 80,91 (tahun 2012), 80,93 (tahun 2013),81,03 

(tahun 2014), 81,15 (tahun 2015) dan 81,22 (tahun 2016). Berikut dipaparkan 

dalam bentuk grafik batang: 

Gambar 1.2 

Indeks Kepuasan Masyarakat Periode 2011-2015 

 

 
Sumber : DPMPTSP kota Pekanbaru 

Dari penjelasan diatas mengenai fenomena keberhasilan dan 

penghargaan yang diperoleh oleh DPMPTSP kota Pekanbaru banyak faktor 

yang menyebabkan hal tersebut mulai berhasil dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat hal ini dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal 

yang ada di organisasi tersebut. Maka Dapat kita pahami bahwa keberhasilan 

DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang baik tidak terlepas dari 
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berbagai faktor dan upaya  yang mendorong DPMPTSP ini mulai berhasil. 

Masyarakat yang mengurus perizanan langsung lah yang merasakan kualitas 

pelayanan tersebut. Baik atau tidaknya pelayanan berdasarkan pengalaman 

masyarakat yang mengurus perizinan di DPMPTSP kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas maka penulis 

merumuskan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan yang ada di DPMPTSP Kota Pekanbaru? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berhasil memberikan 

pelayanan publik yang baik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentulah memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan 

penulisan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan 

DPMPTSP 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan DPMPTSP 

memberikan pelayanan publik yang baik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk penulis sarana untuk mengembangkan ilmu penulis  

2. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi instansi yang ada di kota 

Pekanbaru. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah,rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika masalah 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan 

penelitian penulis  

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan kapan waktu 

penelitian yang penulis lakukan, teknik analisa data yang penulis 

gunakan, populasi dan sampel yang penulis teliti, teknik 

pengolahan data yang penulisgunakan. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

   Bab ini berisi mengenai sejarah kota pekanbaru, kondisi geografis 

kota pekanbaru,sejarah singkat pendirian DPMPTSP kota 

Pekanbaru, tupoksi DPMPTSP kota Pekanabaru, jenis pelayanan 

dan  jumlah pegawai 
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BAB V : HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

penelitian yang berupa pengolahan data yang dianalisa dan 

dijelaskan secara deskriptif. 

BAB VI : PENUTUP 

  Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian saran bagi peneliti selanjutnya dan saran bagi instansi 

lain. 

 


