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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan 

Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut disusunlah 

pemerintah secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini 

sejalan dengan isi  pasal 18 undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa 

negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan 

daerah Provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota masing-masing 

mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantu. 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 3 Tahun 2012 

Tentang Retribusi izin tertentu, perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu 

pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 3 

Tahun 2012 Tentang Retribusi izin tertentu terbagi atas 3 jenis yaitu : 
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1. Retribusi Mendirikan Bangunan 

2. Retribusi Izin Gangguan 

3. Retribusi Trayek 

Maka dari peraturan diatas, perizinan tempat usaha bengkel motor  

termasuk dalam retribusi gangguan. 

Pada tahun 2008, badan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan 

terpadu merupakan suatu badan tunggal yang dikenal dengan nama badan 

penanaman modal daerah yang mempunyai misi yakni meningkatkan angka 

investasi pada daerah kabupaten indragiri hulu. Namun, semenjak tahun 2008, 

badan ini di gabungkan dengan lembaga badan pelayanan terpadu sejalan 

dengan dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi nasional 

indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 

aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keseharusan dan tidak 

dapat di abaikan lagi, karena hal itu merupakan bagian tugas dan fungsi 

pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Tugas pokok dari 

badan pelayanan terpadu (BPT) adalah “Melaksanakan sebagian urusan 

pemerintah daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan 

secara terpadu”. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, badan penanaman modal daerah 

dan pelayanan perizinan terpadu dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 

2009 tentang struktur organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi 

yaitu :  
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a.  Pelaksanaan penyusunan program badan 

b.  Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan 

c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan 

d.  Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan 

non-perizinan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Badan pelayanan terpadu ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah untuk mempermudah bagi masyarakat dalam meminta izin 

terhadap suatu usaha yang akan dijalankan. Pelayanan sebagai salah satu tugas 

utama pemerintah kepada masyarakat. Ini tertuang dalam : 

1. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata 

Laksana Pelayanan Umum. 

2. INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur 

Pemerintah Kepada Masyarakat. 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, dimana 

pada pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan 

sistem pelayanan satu atap secara bertahap. 

4.  Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56 / MK. WASPAN / 6 / 

1998, antara lain menyebutkan bahwa langka-langka perbaikan mutu 

pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan 

terpadu (satu atap atau satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan 

yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan. 
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5. Surat Menko Wasbangpan No. 145 / MK / Waspan / 3 / 1999 tentang 

Peningkatan kualitas pelayanan 

6. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999 

7. Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab 

III 

8. Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 

9. KEPMENPAN No. KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum 

penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah 

10. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 tentang petunjuk teknis 

Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

11.  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Adapun jenis perizinan yang ada pada kantor Badan Penanaman Modal 

Daerah Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Indragiri Hulu, salah satunya 

yaitu mengatur tentang surat izin tempat usaha dalam hal ini izin usaha 

perbengekelan termasuk dalam aturan tersebut.  

Adapun arti penting perlunya pemberian izin usaha perbengkelan yaitu 

untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah sehingga berbagai masalah 

yang akan menghambat perkembangan usaha tidak akan terjadi dan dapat 

dihindari. Petugas yang menguasai perizinan tempat usaha bengkel motor ini 

secara langsung yaitu pegawaian bagian pengawasan serta perizinan yang 

telah ditunjuk. Sanksi yang dikenakan apabila tidak mengurus surat izin usaha  
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bengkel motor serta tidak melakukan perpanjangan yaitu akan diberikan 

sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi 

yang terutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat 

Setoran Retribusi Daerah (STRD). Sedangkan, sanksi pidana yaitu diancam 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak empat 

kali jumlah retribusi yang terutang. 

  Adapun standar bengkel motor yang harus memiliki izin usaha dengan 

luas bangunan 12 X 12    , Wajib mengurus izin usaha di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini 

sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Hendrik S,E 

sebagai kepala bidang perizinan dan non perizinan pada tanggal 20 Februari 

2017 Pukul 09.00 WIB, sebagai berikut : 

 “Dalam pengurusan izin usaha bengkel motor di dinas penanaman modal 

daerah dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten indragiri hulu, disini 

semua harus memiliki izin usaha tanpa kecuali usaha apapun dengan luas 

bangunan 12 X 12    harus wajib mengurus izin usaha terutama izin usaha 

bengkel motor. Sedangkan untuk luas bangunan yang kurang dari luas 12 X 

12    wajib melaporkan izin usahanya ke kantor camat setempat” 

 

 Kemudian untuk persyaratan izin baru dalam membuat surat izin usaha 

bengkel motor berdasarkan Standar Operasional Pelayanan di Badan 

Penanaman Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut : 

1. Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) Bermaterai Rp. 6000 

2. Surat Keterangan Izin Lingkungan Diketahui Lurah/Kepala Desa 

3. Surat Pernyataan Mempunyai Racun Api 

4. Surat Rekomendasi dari Camat Setempat dan Berita Acara Pemeriksaan 

Tim HO Kecamatan 
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5. Bukti Pembayaran Retribusi Daerah Izin Gangguan dan Keterangan Fiskal 

dari Dinas Pendapatan 

6. Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Bagi usaha yang menimbulkan 

pencemaran lingkungan : seperti pencemaran udara 

7. Foto Copy Akta Notaris tentang Pendirian Badan Usaha Yang telah di 

Sahkan Pengadilan 

8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

9. Foto copy KTP yang Masih Berlaku 

10. Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

11.  Pas Photo 3 x 4 cm = 2 Lembar 

12.  Maretai Rp. 6000 = 2 Lembar  

Adupun persyaratan perpanjangn izin  berdasarkan SOP sebagai berikut : 

1. Surat Permohonan Perpanjangan/Balik Nama Kepemilikan Bermaterai Rp. 

6000,- 

2. Surat Izin Usaha/Izin Gangguan (SITU/HO) lama yang asli 

3. Akta Notaris Pendirian 

4. Akta Notaris Perubahan (Bila perubahan Status atau Kepemilikan) 

5. Bukti Pembayaran Retribusi Daerah Izin Gangguan dan Keterangan Fiskal 

dari Dinas Pendapatan 

Adapun jumlah bengkel motor yang sudah memiliki surat izin usaha dan 

tidak memiliki surat izin usaha bengkel motor di Kabupaten Indragiri Hulu dari 

tahun 2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1: Jumlah Izin Usaha Bengkel Motor Di Badan Penanaman Modal 

Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. INHU 

No Nama 
Tahun 

Total 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Bengkel motor yang sudah 

memiliki izin usaha 
26 20 17 11 6 80 

2 
Bengkel motor yang 

belum memiliki izin usaha 
9 7 14 25 31 86 

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu   

Kabupaten Indragiri Hulu, 2016 

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah bengkel motor 

yang memiliki surat izin usaha bengkel motor pada Badan Penanaman Modal 

Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu setiap 

tahunnya mengalami penurunan. Hal  ini disebabkan ada beberapa bengkel motor 

yang semulanya memiliki surat izin usaha tetapi pada tahun berikutnya tidak 

terdaftar usahanya. Selain itu ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pihak pemerintah, sehingga kurangnya minat dari masyarakat 

untuk melakukan pengurusan perizinan tersebut.  

Adapun untuk waktu penyelesaian surat izin dan biaya pelayanan 

perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 : Daftar Waktu Dan Biaya Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu 

No Jenis Izin 
Waktu 

Proses 
Biaya 

1. Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan (HO) 3 HK Rp. 0 

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 HK Rp. 0 

3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 3 HK Rp. 0 

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 HK Rp. 0 

5. Izin pemasangan reklame  3 HK Rp. 0 

6. Tanda Daftar gudang (TDG) 5 HK Rp. 0 

7. Izin pangkalan minyak tanah (BBM) 3 HK Rp. 0 

8. Izin pengendalian buang limbah cair 7 HK Rp. 0 

9. Izin trayek 3 HK Rp. 0 

10. Izin usaha angkutan 3 HK Rp. 0 

11. Izin potongan hewan 6 HK Rp. 0 

12. 
Izin pengelolaan & pengusahaan burung 

walet 

7 HK Rp. 0 

13. Izin pemanfaatan kayu rakyat 5 HK Rp. 0 

14. Izin usaha industri (IUI) 5 HK Rp. 0 

15. Tanda daftar industri (TDI) 5 HK Rp. 0 

16. Izin pendirian SPBU / Pompa Bensin 5 HK Rp. 0 

17. Izin usaha perkebunan (IUP) 14 HK Rp. 0 

18. Izin penyimpanan limbah B3 14 HK Rp. 0 

19. Izin usaha jasa kontruksi  3 HK Rp. 0 

20. 
Izin usaha pertambangan (IUP) Opersai 

produksi 

5 HK Rp. 0 

21. Perizin pendirian hotel 3 HK Rp. 0 

22. Izin pendirian rumah sakit 7 HK Rp. 0 

23. Izin balai pengobatan 6 HK Rp. 0 

24. Izin praktek balai pengobatan tradisional 7 HK Rp. 0 

25. Izin praktek bidan 5 HK Rp. 0 

26. Surat izin kerja perawaat 5 HK Rp. 0 

27. Surat izin praktek dokter umum 6 HK Rp. 0 

28. Surat izin praktek spesialis 5 HK Rp. 0 

29. Izin optik 5 HK Rp. 0 

30. Izin usaha pariwisata 3 HK Rp. 0 

31. 
Surat izin pemanfaatan dan penggunaan air 

(SIPPA) 

6 HK Rp. 0 

32. Pendaftaran penanaman modal 3 HK Rp. 0 

33. Izin prinsip penanaman modal 3 HK Rp. 0 

34. Izin usaha tetap 3 HK Rp. 0 

35. Izin lokasi 7 HK Rp. 0 

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu   

Kabupaten Indragiri Hulu, 2016  
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Dari data diatas dapat di ketahui bahwa untuk proses waktu penyelesaian 

pengurusan izin usaha bengkel motor waktu prosesnya 3 hari jam kerja dan tidak 

di kenakan biaya tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan observasi di lapangan. 

Dalam hal ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Andek salah satu pelaku 

usaha bengkel motor yang sudah memiliki izin usaha bengkel motor yang ada di 

Lirik, Indragiri Hulu pada hari minggu 12 Maret 2017 pukul 01.00 WIB, sebagai 

berikut : 

Apakah bapak memiliki surat izin usaha bengkel motor ? 

“iya, saya memiliki izin usaha bengkel motor. Karena kalau memiliki 

usaha bengkel seperti ini saya harus memiliki izin usaha”. 

 

Berapa  lama waktu penyelesaian surat izin usaha bengkel motor yang 

bapak urus ? 

“lumayan lama dek, hampir sepuluh hari baru selesai surat yang saya 

urus itu”. 

 

Berapa biaya yang bapak keluarkan untuk mengurus Surat Izin Usaha 

Bengkel Motor tersebut ? 

“50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai biaya administrasi, mungkin 

sekarang tambah mahal kata beliau (dengan tertawa)”. Beliau juga 

mengatakan “bahwa dalam mengurus hal apapun itu memakai uang dan 

memakan waktu yang cukup lama”(bapak Andek sudah memiliki izin 

usaha bengkel motor di Lirik, Indragiri Hulu pada hari minggu 12 Maret 

2017) 

 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa penulis menemukan adanya ketidak 

cocokan antara implementasi dengan peraturan yang ditetapkan. Di dalam 

peraturan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Indragiri Hulu untuk penyelesaian pengurusan izin usaha bengkel 

motor hanya 3 hari kerja tetapi pada faktanya yang dijumpai dilapangan seperti 

yang bapak andek rasakan ketika beliau mengurus izin usaha bengkel motor 

hingga 10 hari selesai. 

Pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat masih kurang atau belum 

maksimal karena dalam pelayanan pengurusan izin usaha bengkel motor masih 

saja belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan standar operasional 
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prosedur yang berlaku serta adanya keluhan dari masyarakat terhadap sikap aparat 

yang memberikan pelayanan. 

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak ryan 

salah masyarakat yang memiliki usaha bengkel motor ada di Indragiri Hulu 

tanggal 12 Maret 2017 pukul 02.00 WIB sebagai berikut :  

Apakah bapak memiliki surat izin usaha bengkel motor ? 

“tidak ada, surat apa itu dek ?” 

Surat izin usaha bengkel motor  yang harus dimiliki oleh masyarakat yang 

membuka usaha bengkel motor pak ? 

“tidak perlu dek, ribet ngurusnya kita harus jaga bengkel setiap hari 

kalau ditinggal bagaimana dengan bengkelnya, bapak juga tidak tahu ngurus 

surat-surat yang adek bilang diman, ribet dek” (bapak ryan masyarakat yang 

memiliki usaha bengkel motor, Indragiri Hulu tanggal 12 Maret 2017). 

 

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagian dari 

masyarakat yang ada di kabupaten Indragiri Hulu khususnya untuk masyarakat 

usaha bengkel motor kyrang memahami apa yang dimaksud dengan surat izin 

usaha bengkel motor dan tidak tahu bagaimana dan dimana harus mengurus izin 

usaha bengkel motor. Dan juga peneliti menemukan alasan dari masyarakat yang 

tidak mengurus izin usaha bengkel motor karena merasa malas dengan pengurasan 

yang ribet dan berbelit-belitnya sehingga masyarakat lebih memilih untuk 

menjaga bengkel motornya dari pada mengurus izin usaha bengkel motor. 

Dengan demikian adanya ketidak cocokan antara seharusnya dengan 

senyatanya bahwa dalam pengurusan surat izin usaha bengkel motor tidak 

maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan penyelesaian 

waktu kerja yang tidak sesuai dengan seharusnya. 
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Masalah timbul dari masyarakat  adalah tidak merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan dan beberapa faktor internal pad kinerja pelayanan publik sebagai 

instansi pemerintah yang memiliki wewenang baik permasalahan pelayanan 

seperti berapa lama pembuatan surat izin usaha bengkel motor, kinerja dari pada 

pelayanan, ataupun mengenai biaya.  

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengurusan izin 

usaha bengkel motor agar mengetahui kebenaran dari persepsi masyarakat 

terhadap pelayanan pada  Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam bidang izin usaha 

bengkel motor yang berjudul “ ANALISIS PELAYANAN PENGURUSAN 

IZIN USAHA BENGKEL MOTOR  PADA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI 

HULU”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan, 

maka masalah pokok yang ingin di teliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pengurusan izin usaha bengkel 

motor  pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Indragiri Hulu ? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan 

izin usaha bengkel motor pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pengurusan izin usaha 

bengkel motor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

pengurusan izin usaha bengkel motor pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Badan 

Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Indragiri Hulu dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan izin bengkel 

motor. 

2. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan  dalam meningkatkan 

pelaksanaan pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara dan bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan 

(guna teoritis). 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini memiliki sistematika yang berisikan bab demi bab dalam 

laporan penelitian yang terdiri : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini landasan teori berisikan tentang landasa teori yang 

menyangkut pelayanan publik, asas-asas pelayanan publik, prinsip-

prinsip pelayanan publik, standar pelayanan publik, kualitas 

pelayanan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik, pelayanan prima, perizinan, dasar hukum, 

pandangan islam, defenisi konsep, konsep operasional, dan 

kerangka berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini lokasi waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

 Dalam bab ini berisikan sejarah Kabupaten Indragiri Hulu, Kondisi 

Geografis , Potensi Ekonomi, Sejarah Singkat Dinas Penanaman 
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Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri 

Hulu, Struktur Organisasi dan Mekanisme Prosedur Pelayanan. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dari analisis pelayanan 

pengurusan izin usaha bengkel motor pada Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri 

Hulu kemudian faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan 

tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang di berikan 

peneliti terhadap pelayanan pengurusan izin usaha bengkel motor 

pada dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

 

 

 

 

 

 


