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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PELALAWAN 

Oleh : 

DEDI MAULIDA 

NIM. 11575103201 

 

Penulis ini dilakukan dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan efektivitas Online Single Submission (OSS) 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas Online Single 

Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pelalawan dan untuk menganalisa hambatan-hambatan pelaksanaan 

efektivitas Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan 

deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah Sekretaris DPMPTSP 

Pelalawan, Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 

Kasubbag Program dan Keuangan serta masyarakat pengguna OSS. Jenis dan sumber 

data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap masing-masing 

indikator, maka dapat dinyatakan bahwa Efektivitas Online Single Submission (OSS) 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pelalawan belum efektif karna beberapa hambatan. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Online Single Submission (OSS) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan 

kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. 

Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. 

potret buruknya pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya 

standar pelayanan yang jelas danmudah dipahami membuat masyarakat memiliki 

posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggaraan publik. Selain 

itu, masih tingginya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi 

menyebabkan biaya pelayanan menjadi lebih tinggi. Prosedur yan panjang dan waktu 

yang lama dalam proses pelayanan publik juga menajdi permasalahan publik yang 

sering terjadi. 

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai belum efektif 

dan efisien. Untuk dapat mengakses pelayanan, masyarakat harus datang ke suatu 

instansi pemerintah tertentu. Hal ini tentunya membuat pelayanan membutuhkan 

waktu yang lama dan biaya yang besar. Dengan pelayanan yang masih mengandalkan 

tatap muka ini juga menjadikan masyarakat harus datang ke instansi lebih dari satu 

kali ketika syarat dan prosedur belum lengkap. 

Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat dengan pemanfaatan 

teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik 
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yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan 

menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan 

efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk 

mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelauanan, 

ketidakpastiaan mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi 

pungutan liar yang sering terjadi. 

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yaitu menjalankan fungsi 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan azas pemerintahan yang demokratis. 

Peranan Pemerintah ini menuntut agar Pemerintah (birokrasi) memberikan pelayanan 

publik yang sesuai dengan keinginan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan 

tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu bidang yang menjadi 

sorotan masyarakat dewasa ini adalah pelayanan publik dibindang administrasi 

penanaman modal serta perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting 

dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya. 

Kondisi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan selama ini 

"image" nya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem dan prosedurnya tidak jelas, 

persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit 

waktu, mahal dan sarat akan nuansa KKN serta pungli. Buruknya kondisi ini 

berdampat dengan terganggunya iklim investasi dan aktivitas kegiatan usaha dan 

perekonomian masyarakat di Kabupaten Pelalawan khususnya. 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah 

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
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Tahun 2003 tentang pedoman umum pelnyelenggaraan publik yang berisi Kriteria-

kriteria pelayanan prima yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, 

keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. 

 Dalam Organisasi Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan 

utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban 

menyelenggarakn pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah 

mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala 

intern yaitu kendala yang berasal dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala 

ekstern yakni kendala yang berasal dari pelaku usaha pengguna jasa dalam kaitannya 

dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelaku usaha secara keseluruhan. 

Oleh karena itu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi di atas, maka 

dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, merupakan 

pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sistem penanaman 

modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntabel, transparan, demokratis, 

efisien dan efektif serta sederhana. 

Di Kabupaten Pelalawan kantor yang mengurusi tentang perizinan adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pembentukan 

dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pelalawan yaitu upaya mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai 
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dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pelalawan sebenarnya sudah dimulai sejak 2006 dengan diterbitkannya Peraturan 

Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam memberikan pelayanan perizinan 

kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan telah memanfaatkan teknologi 

informasi. Hal ini disebabkan juga karena pertambahan kewenangan izin yang diurus 

oleh DPMPTSP Kabupaten Pelalawan ternyata tidak di dimbangi dengan kesiapan 

pegawai.  

Tabel 1.1 Rekapitulasi jumlah perizinan dan non perizinan keseluruhan yang 

dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 

No 
Tahun 2018 Tahun 2019 

Bulan Jumlah Bulan Jumlah 

 1 Januari 893 Januari 95 

 2 Februari 287 Februari 295 

 3 Maret 288 Maret 309 

 4 April 585 April 107 

 5 Mei 278 Mei 372 

 6 Juni 63 Juni 63 

 7 Juli 380 Juli 189 

 8 Agustus 456 Agustus 188 

 9 September 191 September 303 

 10 Oktober 136 Oktober - 

 11 November 84 November - 

 12 Desember 315 Desember - 

  Total 3956 Total 1921 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 2019 
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Dari tabel 1.1 dilihat bahwa jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan di 

Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan di tahun 2019. Pada tahun 2018 jumlah 

perizinan dan non perizinan yang keluar berjumlah 3596 perizinan. Akan tetapi 

terjadi penurunan ditahun 2019 berjumlah 1921 peizinan. Itu artinya terjadi 

penurunan yang cukup signifikan. Jika dijumlahkan sampai bulan september tahun 

2018 berjumlah 3421 dan tahun 2019 berjumlah 1921. Terdapat selisih jumlah 

perizinan yang dikeluarkan sebesar 1500 perizinan. 

Pelayanan yang berbasis E-Government dengan menyediakan informasi dan 

pelayanan yang lebih lengkap dan memudahkan masyarakat dalam hal mengurus 

perizinan mulai dari tahap pemohon samapai pada tahap penerbitan dokumen, melalui 

Online Single Submission (OSS). Pelayanan berbasis sistem online ini dihadirkan 

sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang melakukan permohonan 

perizinan di Kabupaten Pelalawan. 

Online Single Sebmission (OSS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan 

lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik dengan alamat  http://oss.go.id. OSS diluncurkan 

pemerintah pusat pada 8 Juli 2018 dan diwujudkan pada tanggal 5 Agustus 2018 di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. 

Pemerintah pusat membangun, mengembangkan dan mengoperasikan sistem OSS. 

http://oss.go.id/
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Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang dari sistem pelayanan pemerintahan 

yang telah ada pada kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Sistem OSS ini 

menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan perizinan berusaha. 

Dalam hal kementrian, lembaga, Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintah 

Daerah kabupate/kota memiliki lebih dari satu sistem perizinan elektronik, maka 

sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang 

ditentukan oleh kementrian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota.  

Perizinan yang diakses melalui Online Single Submission berjumal 47 

perizinan. Berikut adalah perizinan yang menggunakan OSS: 

Tabel 1.2 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Menggunakan OSS 

Pada DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 

No Bidang Perizinan Jenis Perizinan 

1. 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

1. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non 

formal 

2. Izin pendirian program atau satuan 

pendidikan 

2. 

Kesehatan 

1. Izin operasional klinik 

2. Izin mendirikan rumah sakit 

3. Izin operasional rumah sakit 

4. Izin operasional laboratorium klinik umum 

dan khusus 

5. Izin apotek 

6. Izin toko obat 

7. Izin toko alat kesehatan 
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8. Sertifikat produksi usaha kecil dan mikro 

obat tradisional 

9. Sertifikat produksi perusahaan rumah tangga 

(PRT) alat kesehatan dan PKRT 

10. Izin penyelenggaraan pengendalian vector 

dan binatang pembawa penyakit 

11. Sertifikat produksi pangan industri rumah 

3. 

Pekerjaan Umum 

1. Izin usaha jasa konstruksi 

2. Sertifikat laik fungsi (SLF) 

3. Izin peil banjir 

4. 

Pertanian 

1. Izin usaha perkebunan 

2. Izin usaha tanaman pangan 

3. Izin usaha hortikulturan 

4. Izin usaha peternakan 

5. Pendaftaran usaha peternakan 

6. Pendaftaran usaha perkebunan 

7. Pendaftaran usaha tanaman pangan 

8. Pendaftaran usaha budidaya hortikultura 

5. 

Lingkungan Hidup 

1. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan 

dan pemantauan lingkulang (SPPL) 

2. Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (Limbah B3) untuk usaha jasa 

3. Izin pengelolaan limbah berbahaya dan 

beracun (Limbah B3) untuk penghasil 

6. 

Ketenagakerjaan 

1. Izin lembaga pelatihan kerja (LPK_ 

2. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta 

(LPTKS) 

7. Pariwisata 1. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) 
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8. 

Perhubungan 

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang 

2. Izin usaha angkutan sungai dan danau 

3. Izin mendirikan tempat tinggal landas dan 

mendarat helicopter 

4. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat  

5. Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di 

perairan 

9. 

Perdagangan 

1. Tanda daftar perusahaan NIB angka pengenal 

importir 

2. Surat izin usaha perdagangan 

3. Tanda daftar gudang 

4. Surat tanda daftar waralaba 

10. 

Perindustrian 

1. Izin usaha industri  

2. Izin usaha kawasan industri 

3. Perluasan wilayah 

11. 

UMKM 

1. Izin koperasi simpan pinjam 

2. Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) 

3. Izin pembukaan kantor cabang koperasi 

simpan pinjam 

4. Izin pembukaan kantor cabang pembantu 

koperasi simpan pinjam 

5. Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan 

pinjam 

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 2019 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat jumlah perizinan yang dapat diakses melalui Online 

Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu 
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Satu Pintu Kabupaten Pelalawan berjumlah 47 perizinan yang terbagi menjadi 11 

bidang perizinan. 

Setelah beberapa bulan berjalan penerapannya masih banyak yang harus 

dibenahi, seperti belum maksimalnya saran dan prasarana yang dimiliki seperti 

jaringan internet yang lamban dan ketika listrik padam maka jaringan internet padam 

juga serta kurang kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan applikasi OSS 

ini. Selain itu masih kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak tau tentang 

adanya OSS dan tidak mengetahui penggunaan OSS. Diakui bahwa saat ini perizinan 

secara elektronik yang telah di terapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pelalawan ini 

belum diketahui atau dipahami secara baik oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  "EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION 

(OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN". 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Efektivitas penerapan Online Sigle Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten 

Pelalawan? 

2. Hambatan-hambatan dalam efektivitas penerapan Online Single Submission 

(OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisa Efektivitas Online Sigle Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Pelalawan. 

b. Untuk menganalisa hambatan-hambatan pelaksanaan Efektivitas Online Sigle 

Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang 

studi Ilmu Administrasi Negara, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti 

berikutnya yang membahas permasalahan yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan publik. Dan penulis juga mampu mengimplementasikan ilmu dan 

teori-teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan serta dapat melihat 

langsung melalui analisis lapangan 

2) Bagi Pengambil keputusan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten 

Pelalawan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada pelaku 

usaha dan dengan harapan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan 

publiknya kearah yang lebih baik di masa mendatang. 

3) Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan tambahan yang dapat 

berguna dan membantu peneliti lain ketika ingin melakukan penelitian tentang 

tema yang sama dimasa mendatang. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam Bab 

bahasan, dimana masing-masing Bab dibagi lagi menjadi sub-bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang lata belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfat serta sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian 

ini sehingga dapat ditarik suatu hipotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber ata, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian 

BAB V  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data 

yang telah di peroleh. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen sendiri mempunyai banyak pengertian yang salah 

satunya menurut Raharja (2006:36) bahwa sistem informasi manajemmen merupakan 

sistem manusia atau mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi 

guna fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah 

organisasi, dengan demikian sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan 

keputusan, dan sebuah data base. Menurut Sutanto (2002:40) sistem informasi 

manajemen merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu 

mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. 

Pendapat lain tentang sistem informasi manajemen yang ditulis oleh Hartono 

(2000:9), sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem 

informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk 

menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam 

kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Mc. Loed (2008:46) sistem 

informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat 

informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa.  
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Pengertian lain mengenai Sistem informasi manajemen dikemukakan oleh 

Sutanta (2003:28), Sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sekumpulan 

sub Sistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk 

suatu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang 

lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, 

menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya (processing), 

dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan 

keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya 

baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang, mendukung kegiatan operasional, 

manajerial, dan strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya 

yang ada tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

Mulyanto (2009:16) sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari 

manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Sesuai dengan makna istilahnya, sistem informasi manajemen harus ditinjau 

dengan pendekatan sistem, ini berarti bahwa manajemen itu sendiri dimana proses 

informasi berlangsung harus dilihat sebagai sistem, dalam hal ini sebagai total sistem. 

Dengan manajemen sebagai total sistem, maka sistem informasi manajemen 

merupakan salah satu sub sistem dari sekian banyak sub sistem yang tercakup oleh 

total sistem tersebut. Jadi pada dasarnya sebuah sistem informasi manajemen adalah 

menerima dan memproses data untuk kemudian mengubahnya menjadi informasi 

yang berguna bagi para pengguna informasi dalam lingkungan manajemen. 
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Menurut George M.Scott yang dikutip oleh Budiman (2001:100), dalam buku 

prinsip-prinsip sistem informasi manajemen makasifat sistem informasi manjemen 

dapat digaris bawahi sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah Menyeluruh 

Kata manajemen dalam SIM adalah serba melengkapi. Di dalam SIM termasuk 

sistem pemproses transaksi dan sistem-sistem yang utama dirancang para manajer 

dibeberapa tingkatan. Sebuah SIM melingkupi sistem informasi formal maupun 

informal, baikpun yang manual maupun yang berkomputer, termasuk juga sistem 

informasi proyek, sistem informasi perkantoran, sistem informasi intelejen, sistem 

informasi peramalan, sistem penopang keputusan dan berbagai model komputer 

memproses data bisnis, serta berbagai sistem informasi khusus atau tersruktur. 

Sebagai penyeimbang, mungkin komponen yang terpenting dalam sistem informasi 

manajemen adalah manajer, yang pikirannya akan memproses dan menyebarluaskan 

informasi serta berinteraksi dengan elemen-elemen lain dari Sistem Informasi 

Manajemen. 

b. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah Terkoordinasi 

Komponen sebuah SIM biasanya tidak dikelolar dar titik pusat organisasi, ada 

berbagai departemen pengguna, departemen pemproses data, dan mungkin fungsi 

pengelola data yang terpisah, bahkan yang lain-lainnya mungkin memiliki hak atas 

bagian tertentu dari sistem informasi manajemen. Bagaimanapun juga, sebuah sistem 

informasi manajemen dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang 

diproses, otomatisasi perkantoran, maupun data intelejen dan juga komponen-
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komponen yang lainnya, dikembangkan dan dioperasikan dengan cara terencana dan 

terkoordinasi, semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju sub 

sistem yang diperlukan, serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara 

efisien. Fungsi koordinasi ini terjadi biasanya dilakukan oleh komisi pengarah yang 

terpisah atau oleh bagian pengolah data atau oleh manajer pengelola data. 

c. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Memiliki Sub-sistem Informasi 

Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub sistem atau sistem 

komponen setengah terpisah yang merupakan bagian dari keseluruhan dan merupakan 

sistem yang terpadu. Masing-masing dari sub sistem menyumbang tercapainya 

sasaran sistem informasi manajemen dan organisasi. Sebagian dari sistem berbperan 

hanya dalam kegiatan atau satu lapis organisasi saja, sementara yang lainnya bereran 

serba-lapis (multi-level) atau melaksanakan kegiatan berganda harus disusun secara 

cermat dan ditetapkan sebagai bagian dari rencana sistem jangka panjang. 

d. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terintegrasi Secara Rasional 

Sub sistem (kumpulan dari sistem yang terpisah) adalah terpadu sehingga 

kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya, intgrasi ini 

dilakukan terutama dengan melewatkan data diantara sistem-sistem tersebut. Program 

komputer dan file dapat dirancang untuk menangani arus data diantara sistem dan 

prosedur manual dapat digunakan untuk melaksanakan integrasi tersebut. Sementara 

integrasi membuat pemprosesan antara (intermediate processing) dan peristiwa 

pemprosesan data yang sama oleh berbagai departemen dan keuntungan yang 

menonjol adalah memberikan informasi lebih singkat, lengkap, dan releval. Manajer 
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senior khususnya, akan dapat mengambil manfaat dari sistem integrasi karena mereka 

memerlukan informasi saling fungsional. Walau integrasi total dari sub-sistem tidak 

akan tercapai namun demikian sampai derajat tertentu integrasi diperlukan untuk 

suatu sistem informasi manajemen yang efektif. 

e. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Mentransformasikan Data kedalam Informasi 

dengan berbagai cara 

Apabila data diolah dan berguna bagi manajer tertentu untuk tujuan tertentu, 

maka ia menjadi informasi ada berbagai cara dimana data harus ditrasnformasikan 

kedalam sebuah sistem informasi. Misalnya biaya keseluruhan, biaya variabel, dan 

biaya standar untuk masing-masing organisasi, baik untuk masing-masing jenis biasa, 

jenis konsumen dan jalur produk. Berbagai cara dimana sisem informasi manajemen 

harus mentansformasikan data kedalam sistem informasi ditujukan dan pengharapan 

dari penerima eksternal atau informasi 

f. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Meningkatkan Produktivitas 

Sistem informasi manajemen (SIM) dengan berbagai cara mampu 

meningkatkan produktivitas. SIM mampu melaksanakan tugas rutin seperti 

penyimpanan dokumen dengan efisien, ia mampu memberikan layanan terbaik bagi 

organisasi eksternal dan individu dan ia juga mampu memberikan peringatan dini 

tentang masalah internal dan ancaman eksternal, disamping juga mampu 

meningkatkan adanya berbagai kesempatan, membantu proses manajemen yan 

normal, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk mengatasi masalah-

masalah tak terduga. 
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g. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sesuai dengan Sifat dan Gaya Manajer 

Suatu sistem informasi manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat 

dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya, termasuk juga 

sumbangan yang diberikan oleh para manajer. Pada tingkat senior dalam organisasi, 

secara cermat sistem informasi manajemen dijalin dengan rasa pribadi para manajer 

dan akan dijalin kembali dengan cita rasa masing-masing manajer baru apabila yang 

lama terheti. Pada lapis organisasi terendah, sistem informasi manajemen degnan cita 

rasa biasa dimana para tenaga kerja administrasi dan personil operasi akan 

menggunakan informasi dan berinteraksi dengan sistem informasi. 

h. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Menggunakan Kriteria Mutu yang telah 

diterapkan 

Sebuah sistem informasi manajemen baru dirancang agar sesuai dengan 

toleransi terhadap kecepata, relevansi dan ketetapan informasi. Toleransi ini 

bervariasi dari satu tugas ketugas yang lainnya dan dari satu lapis ke lapis yang 

lainnya didalam organisasi. Terhadap kecepatan, untuk beberapa tugas tertentu data 

yang diperlukan harus dicari selama waktu yang panjang dan kemudian 

ditransofrmasikan sehingga menjadi informasi yang diperlukan manajer baik secara 

periodis maupun ada waktu tak teratur, sedangkan untuk tugas lain mungkin 

diperlukan dengan selang waktu teratur, tetapi karena panjangnya periode tunda 

memungkinkan untuk dilaporkan setelah selesainnya suatu periode. Untuk tugasnya 

yang lain lagi, mungkin informasi diperlukan secepat mungkin segera selesai 
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berakhirnya periode dan untuk kebanyakan tugas informasi harus diperoleh selama 

periode berlangsungnya transaksi. 

2.2 Pelayanan Publik 

Istilah Publik berasal dari bahasa ingris yaitu public yang berarti yang paling 

umum, masyarakat, Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa 

Indonesia baku menjadi publik yang dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti 

umum, orang banyak, ramai (Badudu, 2001:1031). Yang kemudian pengertian 

pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyrakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Menurut Moenir (2008:27) pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain 

sesuai dengan haknya. Selain itu, Pasolong (2005:128) menyatakan bahwa pelayanan 

juga merupakan proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas, maka pelayanan 

publik dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masayarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Secara garis besar jenis-jenis pelayana publik menurut Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Kelompok pelayanan administratif. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaaan terhadap 

suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), akta pernikahan, akta kelahiran, akta kematian, Surat Izin 

Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain sebagainya. 

2. Kelompok pelayanan barang. Jenis pelayanan yang menghasilkan bergbagai 

bentuk/jenis barang yang dapat digunakan oleh publik, misalnya jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain sebagainya. 

3. Kelompok pelayanan jasa. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jadai yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan trasnportasi umum, pos dan lain sebagainya. 

Dalam undang-ungan No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meluputi: 

1.  Pelaksanaan pelayanan 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat 

3. Pengelolaan informasi 

4. Pengawasan internal 
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5. Penyuluhan kepada masyarakat 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

publikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayana. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yand wajid ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayana, 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan, biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi layanan, kompetesi petugas pemberi pelayanan 

harus ditetapkan degan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 

Menurut Sinambela (2006:5) istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu 

public yang berarti umum, masyarakat, Negara. Istilah publik menurut Kencana 

dalam Sinambela (2006:5) publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 
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kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tidakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki. 

Lain hal yang dikemukakan oleh Moenir (2008:27) pelayanan umum adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan 

landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka 

usaha memenuhi kepentigan orang lain sesuai dengan haknya. Jadi hk atas pelayanan 

ini sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak 

itu dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. 

Pelayanan sendiri berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, pelayanan merupakan serangkaian 

kegiatanm karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang 

dalma masyarakat. Sinambela (2006:6) berpendapat bahwa pada dasarnya setiap 

manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ektrim dapat dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat pada 

umumnya sangat mengharapkan suatu bentuk pelayanan terbaik dan didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang ahli dalam 

bidangnya. Sehingga suatu peningkatan pelayanan yang memiliki kualitas akan 

sangat didinginkan oleh masyarakat saat ini. 

Jadi pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh pmeritnah terhadap warga negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, 
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jasa yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik pada dasarnya 

merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Pasolog dalam Sinambela (2006:8) mengatakan bahwasannya pelayanan publik 

sadalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik.  

2.3 Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait 

dengan berhubungan antara hasul yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 

dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat 

dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang eat dengan efisiensi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang 

sant penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian lain dari kata 

efektivits adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya, yang 

berarti bahwa kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

Kurniawan (2005:109) dalam Transformasi Pelayanan Publik mendefenisikan 

efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operas kegiatan program 

atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:59) 
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efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target 

yang dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran 

sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. 

Menurut Effendy (2003:14) efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu 

yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Menurut Gibson dalam 

Tangkilisan (2005:65) efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak 

dicapai, kejelasan strategi, pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan 

kebijaksanaan yang mantapm perencanaan yang matang, penyusunan program yang 

tepat, tersedianya sarana dan prasaran, sistem pengawasan dan pengendalian yang 

bersifat mendidik. 

Menurut pendapat Kreech, S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachcy dalam Danim 

(2004:118), menyebutkan ukuran efektivitas sebagai berikut: 

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau 

bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan hasil dimaksud dapat dilihat 

dari perbandingan antara maksdu dan keluaran. 

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya karakteristik kepuasan antara lain dapat 

terjamin dari keterbukaan komunikasi, kerajinan, berkurangnya keluhan, 

kedisiplinan dan lain-lainnya. Ukuran dari efektivitas ini dapat kuantitatif 

(berdasarkan jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan mutu). 
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3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan 

dunia kerja, yang nantinya dapat menimbulkan kreatifitas, cara kerja dan 

kemampuan. 

4. Intensitas yang akan mencapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam 

suatu tingkatan yang intens sesuatu dimana adanya rasa saling memiliki dengan 

kadar yang tinggi. 

Menurut Pasolog (2007:88) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” 

dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang 

sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena 

adanya proses kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan 

antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka 

usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha 

atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang 

direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Robbin dalam Tika (2008:129) memberikan defenisi efektivitas sebagai tingkat 

pencapaian orgnanisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah 

efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Sondang P. Siagian (2002:77) mendefinisikan efektifitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 
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untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektiitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. 

Jika hasil mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Pengukuran 

efektivitas menurut Sondang P. Siagian  yaitu: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 

dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan 

yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus 

mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 

opersional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 

yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, 

para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 
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f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karna dengan pelaksanaan organisasi semakin 

didekatkan pada tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengadilan yang bersifat mendidik, mengingat siftat 

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut sistem 

pengawasan dan pengendalian. 

2.4 Pelayanan Menurut Pandangan Islam 

Dalam memberikan pelayanan publik harus menekankan sifat benar-benar taat 

kepada Allah SWT sehingga akan menampilkan kerja yang sesuai dengan kehendak 

ibadah. Dalam sebuah hadits Nabi menyatakan : “Bekerjalah kamu untuk duniawimu 

seolah-olah kamu mati besok”. Adapun amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

yang memberi pelayanan publik sebagai ibadah adalah sangat tergantung dari niat. 

Niat sangat penting bagi seseorang dalam bekerja, apabila niatnya baik akan dicatan 

oleh Allah SWT walau sebesar biji zarrah dan apabila niatnya buruk akan dicatat juga 

walau sebesar zarrah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firmanNya surah az 

Zalzalah 7-8 :  
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ا يََرهُ  (٨) ٍة َشّرًّ ا يََرهُ  (٧) َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َخْيرًّ  فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sebsar dzarrah pun 

niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarah pun, niscaya dia akan 

melihat (balasan) nya pula”. 

Niat yang dimaksudkan dalam suatu pekerjaan adalah kata hati nurani. Jika 

seseorang yang bekerja dengan baik berarti dia berada pada jalan yang benar dan jika 

dalam bekerja niatnya buruk berarti dia berada pada jalan yang mungkar. Barang 

siapa yang ingin kembali bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat nanti maka 

dia harus bekerja dengan amalan shalih dan tidak mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu.  

Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surah al Kahfi ayat 110 

berfirman: 

جُُ رإ َي اَن َك نإ َم فَ ٌدٌۖ احِ َو هٌ لَٰ ِ إ مإ ُك هُ
َٰ ل ِ اإ َم نَّ

َ أ يَّ لَ ِ إ ٰى وَح يُ مإ ُكُ ل ثإ ِم ٌر َش اَب َن َ اأ َم نَّ ِ قُْلإ

ا دا ََح أ ِه بِّ َر ةِ اَد َب ِع بِ كإ ِر شإ يُ ََل اَو َصالِحا َمًلا َع لإ َم عإ َي لإ فَ ِه بِّ اءََُر قَ ِ  ول

Artinya: “Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka 

hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”. 
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Dalam sebuah hadits Nabi Muhamman saw bersabda yang maknanya : 

“Sesungguhnya segala amalan yang kita kerjakan sangat tergantung pada niatnya. 

Dan sesungguhnya seseorang akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang ia 

niatkan”. (Riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam niat itu kita sebagai pekerja di mana 

saja berada akan dipantau oleh Allah swt dengan Malaikat Rakib dan „Atid yang 

berada disebelah kiri dan kanan kita masing-masing Sebagaimana Allah menyatakan 

dalam surat Qaaf ayat 17-18: 

يدٌ  (٧٧) ِع َق اِل َم الشِّ ِن َوَع يِن ِم َي اْل ِن َع ِن ا َي قِّ َل  َ ت ُم ىاْل قَّ ت ٌََل  َ ي ْذ  ِإ

(٧٨) يدٌ  ِت َع يب   َرِق ِه ْي َد َل َّلَّ ْوٍلإِ َق نْ  ِم ُظ ِف ْل  َ اي  َم

Artinya: “(yaitu)ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, 

seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. 

Tiada suatau ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di 

dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir Rakib’Atid”. 

Jadi, Pelayanan publik dilakukan harus berdasarkan syariat Islam dan aturan-

aturan Allah SWT, sehingga pelayanan publik yang berikan dapat bermanfaat bagi 

diri Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Marlina (2018) Universitas Riau dalam penelitian ilimiah yang berjudul 

Efektivitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) Kabupaten Siak, 
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dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang kegunaan dariSistem Perizinan 

Online dan Tracking Sistem (SPOTS) yang memberikan efek positif pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Selain itu juga 

ada kendala seperti kurangnya sosialisasi dan kendala teknis seperti mati listrik. 

Cici Malitha Wulandari (2019) Universitas Riau dalam penelitian ilmiah yang 

berjudul Efektivitas Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pelayanan 

Perizinan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penelitiannya 

menjelaskan pelaksanaan dan hambatan dalam penerapan E-Government melalui 

SIPPADU. 

Fahdly Usman (2018) Universitas Riau dalam penelitiannya yang berjudul 

pelaksanaan pelayanan publik melalui Sistem Mobile Elektronik (SIMOLEK) pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Pada 

penelitian ini menjelaskan tentang transparansi pelayanan, keterbukaan dalam 

ketersediaan informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang 

dibutuhkan masyarakat dan dapat diakses sehingga mempermudah masyarakat dalam 

hal perizinan usahanya secara online.   

Sedangkan penelitian penulis berjudul Efektivitas Online Sigle Submission 

(OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Pelalawan, dipenelitian ini menjelaskan tentang penerapan OSS di Kabupaten 

Pelalawan dan kendala apa yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 

dalam melaksanakan program ini. Dengan demikian jelaslah fokus dan lokus 
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penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis temukan 

sebelumnya. 

2.6 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Kosep Operasional 

No 
Variabel 

Indikator 

 Efektivitas Penerapan 

Online Single Submission 

(OSS) Pada Dinas 

Penanaman Modal 

Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pelalawan 

1. Kejelasan tujuan 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan 

yang mantap 

4. Perencanaan yang matang 

5. Penyusunan program yang tepat 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

8. Adanya pengawasan dan pengadilan 

Sumber: Sondang P. Siagian (2002:77) 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Penelitian Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan maka 

penulis merumuskan kerangka berfikir dengan fenomena dan konsep teori. Konsep 

teori yang di pakai dalam penelitian ini adalah konsep pengukuran efektivitas 

menurut Siagian (2002:77): 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

  

Pengukuran Efektivitas: 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

c. Proses analisis dan perumusan 

kebijakan yang mantap 

d. Perencanaan yang matang 

e. Penyusunan program yang tepat 

f. Tersedianya saran dan prasarana 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

h. Adanya pengawasan dan pengadilan 

Hambatan-hambatan penerapan Online 

Single Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 

Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 

Sumber : Sondang P. Siagian (2002:77) 

Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Efektivitas 

Online Sigle Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan 

atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas 

permasalahan yang ditemukan (Sugiyono, 2011). 

3. 2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

dilaksanakan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan. Alasannya dipilihnya lokasi penelitian ini karena 

yang menjadi kelebihan dari sistem pelayanan yang diterapkan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Pelalawan adalah pelayanan Online Sigle Submission (OSS). Waktu penelitian Bulan 

Agustus sampai bulan Oktober 2019. 

3. 3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pelayanan Online Sigle Submission 

(OSS) di Kabupaten Pelalawan. Informan merupakan seseorang yang dalam 
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penelitian menjadi narasumber untuk memberikan data. Dalam penelitian ini peneliti 

memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan 

masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh 

karena itu informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 

2. Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non perizinan. 

3. Kasubbag Program dan Keuangan 

4. Masyarakat 

3. 4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian 

(Sugiono, 2011). Data primer berasal dari sumber pertama baik individu maupun 

kelompok seperti hasil wawancara atau sumber data yang diberikan langsung kepada 

pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan 

observasi yang berhubungan dengan Efektivitas Online Sigle Submission (OSS) pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Pelalawan. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian 

atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder yang dimaksud 
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dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kantor Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan 

a. Profil Kabupaten Pelalawan 

b. Profil DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 

3. 5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 

melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap 

mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian 

3.5.2 Observasi 

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melali kegiatan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitin untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian dan melaukan pencatatan terkait informasi 

yang didapat memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto 

dan data yang televan dengan penelitian. 

3.6 Analisis Data 

Dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, 

digunakan analisis deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang seluruh 
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permasalahan penelitin sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan 

umum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Analisisi data yang digunakan adalah analisis bersifat penalaran menganai 

fenomena-fenomena yang diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik 

wawancara dan observasi kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif. 

Analisis dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, dimana metode ini 

menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan kualitatif yaitu diuraikan dalam 

bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulannya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan 

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 

(delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam 

Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah 

tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang 

memiliki luas wilayah 12.490,42 Km2 dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 

Kecamatan, yaitu : 

1. Kecamatan Langgam 

2. Kecamatan Pangkalan Kuras 

3. Kecamatan Bunut 

4. Kecamatan Kuala Kampar 

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan 

bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan 

mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :  

1. Kecamatan Langgam  

2. Kecamatan Pangkalan Kerinci  

3. Kecamatan Pangkalan Kuras  



 

38 

 

4. Kecamatan Ukui  

5. Kecamatan Pangkalan Lesung 

6. Kecamatan Bunut 

7. Kecamatan Pelalawan 

8. Kecamatan Kuala Kampar 

9. Kecamatan Teluk Meranti 

10. Kecamatan Kerumutan 

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan menigkatkan segala pembangunan 

dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, 

Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :  

1. Kecamatan Bandar Si Kijang  

2. Kecamatan Bandar Petalangan  

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, 

saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten 

Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan 

sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin 

oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.  

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh 

DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati 
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Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun 

untuk periode 2001 – 2006. 

4.1.2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pelalawan 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031 

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 

1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur 

sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :  

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); 

Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);  
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Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan 

Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, 

Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); 

Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);  

Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak 

Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);  

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.   

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 

kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 

Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan 

luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. 

4.2 Gambaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pelalawan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja DPMPTSP mempunyai tugas Melaksanakan 

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan di 

Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun fungsi 

DPMPTSP Kabupaten Pelalawan adalah perencanaan dan perumusan bahan 

kebijakan program kerja; pelaksanaan persiapan fasilitas program kerja; pelaksanaan 

kegiatan; pembinaan pelaksanaan pengelolaan pelayanan penanaman modal 
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pelayanan perijinan terpadu; pengembangan system informasi pelayanan perijinan 

terpadu; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja; 

pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan 

pelayanan perijinan terpadu; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

kegiatan. 

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 

Jenjang Pendidikan Jumlah 

Strata 2 (S2) 8 Orang 

Strata 1 (S1) 21 Orang 

Diploma (D3) 5 Orang 

SMA/SMK 7 Orang 

Total 41 Orang 

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 2019 

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 

Jenjang Pendidikan Jumlah 

Strata 1 (S1) 24 Orang 

Diploma (D3) 1 Orang 
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SMA/SMK 27 Orang 

Total 52 Orang 

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 2019 

4.2.1 Struktur Organisasi 

(1) Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat, terdiri dari : 

a. Subbagian Program dan Keuangan; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari: 

a. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; 

b. Seksi Pemberdayaan Usaha; 

c. Seksi Perencanaan Penanaman Modal. 

(4) Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari : 

a. Seksi Pengembanan Promosi Penanaman Modal; 

b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; 

c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal. 

(5) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari : 

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

(6) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari: 
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a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A; 

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B; 

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C. 

(7) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari : 

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Pelalawan 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan, serta hambatan-

hambatan dalam efektivitas Penerapan Online Single Submissin (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan, maka 

dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian serta sasaran 

bagi pihak yang berkepentingan dan berkaitan yaitu Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan. 

1. Dengan adanya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pelalawan, 

masyarakat bisa mengurus segala jenis perizinan dalam satu tempat saja. Namun 

sejalan dengan adanya OSS yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten 

Pelalawan masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus perizinan. Masyarakat 

hanya perlu mengetahui mekanisme pengajuan atau Standar Operasional 

Prosdedur (SOP) tentang pengurusan izin secara online lalu mereka bisa 

langsung mengetahui status perizinan yang mereka urus tanpa sering datang ke 

kantor DPMPTSP untuk mengetahui apakah izin yang mereka urus sudah selesai. 

2. OSS yang di selenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pelalawan belum efektif. 

Hal ini disebabkan beberapa hambatan yang terjadi seperti adanya gangguan 
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jaringan pada saat operasional, ini dapat menghambat efektivitas dari Online 

Single Submission itu. Karena proses pendataan, verifikasi dan notifikasi 

membutuhkan jaringan untuk mengakses OSS tersebut. Kedua, kurangnya 

kemampuan pegawai dalam menerapkan OSS sehingga menghambat proses kerja 

OSS ini. Ketiga, kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat 

tetap harus datang ke kantor dinas untuk mengetahui penggunaan OSS ini. 

6.2 Saran 

Adapun yang dapat diberikan dalam efektivitas Penerapan Online Single 

Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk program OSS yang diterapkan oleh pemerintah maka diharapkan 

untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat berjalan dengan efektif tanpa 

adanya kendala yang menghambat proses kerja OSS. 

2. Untuk hambatan dalam efektivitas OSS pertama dari segi gangguan 

jaringan. Pemerintah kedepannya diharapkan dapat berkejasama dengan 

kominfo dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kedua, sumber daya 

manusia sebagai mentor masyarakat harus mengetahui cara kerja OSS 

dengan diadakannya pelatihan yang rutin kepada seluruh pegawai front 

office agar tidak saling Tanya satu sama lain. Pegawai harus mengetahui 

bidangnya dengan maksimal. Ketiga, untuk kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi serta 

pemahaman penggunaan OSS serta tentang pentingnya aplikasi OSS ini. Ini 



 

71 

 

dapat mempermudah masyarakat dalam hal melakukan pemgurusan 

perizinan tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP. Sosialisasi dilakukan 

dengan datang ke tiap desa yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk 

menjelaskan tentang OSS serta penggunaannya. Kemudia dengan membuat 

spanduk di tiap kantor desa agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui 

Online Single Submission tersebut. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIMTU 

KABUPATEN PELALAWAN 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

a. Apa tujuan dari penerapan Online Single Submission (OSS) di 

kabupaten pelalawan? 

b. Apakah penerapan Online Single Submission (OSS) di kabupaten 

Pelalawan sudah efektiv dalam meningkatkan pelayanan dibidang 

perizinan? 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

a. Strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten 

Pelalawan dalam peningkatan pelayanan perizinan? 

b. Apakah strategi yang telah dijalankan DPMPTSP Kabupaten 

Pelalawan sudah berjalan dengan baik dan efektif? 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap 

a. Bagaimana menurut bapak tentang proses analisis dan perumusan 

kebijakan dalam pelaksanaan OSS? 

4. Perencanaan yang matang 

a. Apakah dalam perencanaan efektivitas Online Single Submission 

(OSS) ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditentukan? 

b. Bagaimana cara DPMPTSP Kabupaten Pelalawan dalam melakukan 

efektivitas Online Single Submission (OSS) untuk menentukan 

rencana yang tepat? 

5. Penyusunan program yang tepat 

a. Program apa saja yang dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Pelalawan 

dalam hal efektivitas Online Single Submission (OSS)?



 

6. Tersedia sarana dan prasarana 

a. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupten 

Pelalawan dalam menyediakan saran dan prasarana? 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

a. Bagaimana menurut bapak pelaksanaan Online Singel Submission 

(OSS) sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 

8. Adanya pengawasan dan pengendalian 

a. Adakah pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Online 

Single Submission (OSS)? 

9. Factor penghambat efektivitas OSS 

a. Factor apa saja yang menghambat efektivitas OSS? 

10. Dengan lembaga apa saja DPMPTSP melakukan kerja sama dalam penerapan 

OSS? 

11. Adakah rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam penerapan OSS? 
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