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ABSTRAK 

 

Agung Wirawan, Mappamiring dan Riska Sari. Kinerja Pegawai Pada 

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Gowa. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai pada Kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. 

Jumlah informan yang digunakan sebanyak 9 orang. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumnetasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum sudah dalam 

kategori baik, terlepas dari beberapa kekurangan dari pelayanannya. Hal ini dilihat 

dari segi (1) Keterampilan dan Kepribadian, (2) kejelasan dan (3) Motivasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan tugas Aparatur Sipil Negara yang senantiasa 

melekat pada kewajibannya seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 angka 5 yang 

menyatakan Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana 

adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam 

Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik. 

Tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik masih 

rendah dan masih banyaknya keluhan masyarakat, profesionalitas SDM aparatur 

sebagai penyedia layanan juga masih dipertanyakan. Masih terdapat pelanggaran 

yang sering dilakukan ASN dalam melaksanakan tugasnya integritas ASN dapat 

dilihat dari banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pegawai 

ASN seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Juliani, 2019). Dalam upaya 

peningkatan kepuasan masyarakat maka dibentuklah pelayanan terpadu satu pintu 

di daerah termasuk dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan 

pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. 

Dengan adanya PTSP, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai 

surat dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula. 
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Fenomena buruknya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia, tidak 

terkecuali di daerah. Dikemukakan dalam (Putri, 2015) bahwa banyak laporan 

masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia dalam kurun waktu 2014 yang 

sebagian besar merupakan keluhan atas buruknya pelayanan publik pemerintah 

daerah. Dari 6.180 laporan yang masuk, 43,7% ialah keluhan terhadap pelayanan 

publik Pemerintah Daerah. Menurut Ombudsman Republik Indonesia, kondisi ini 

meneruskan tradisi dari tahun-tahun sebelumnya bahwa Pemerintah daerah selalu 

menempati peringkat satu terbanyak sebagai pihak terlapor atas keluhan 

pelayanan publik. 

Masalah nyata yang masih sering terjadi pada proses pelayanan 

umum/publik yaitu mengenai lambannya aparatur pemerintah dalam memberikan 

pelayanan, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sarana prasarana pendukung 

pelayanan yang masih kurang dan masih banyak lagi. Peran pemerintah yang 

strategis, akan banyak ditopang oleh kemampuan aparat pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi 

pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, 

karena selama ini aparat pemerintah identik dengan kinerja yang berbelit -belit 

penuh dengan KKN serta tidak ada standar yang pasti Rusnani (2013). 

Perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokasi 

sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Artinya dalam suatu 

organisasi terdapat berbagai interaksi individu aparatur dalam birokrasi yang 

bekerja dengan lingkungannya yaitu masyarakat yang ada dalam suatu wilayah 

kerjanya, (Thoha, 2005). 
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Selain konsep perilaku birokrasi, fokus yang diamati dalam penelitian ini 

adalah faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi. Konsep ini mengacu pada 

pendapat Siagian (2008) bahwa perilaku birokrasi dipengaruhi oleh 

kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja sebagai faktor 

pendukung dan penghambat keberhasilan pelayanan. 

Salah satu perspektif dalam pelayanan melihat publik sebagai pelanggan 

(customer) pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Michael 

LIpsky (1980) mengembangkan konsep kinerja pegawai, untuk menunjukan 

interaksi yang erat antara aparat pelayanan publik dengan masyarakat yang 

dilayani. Namun, iapun mensinyalir bahwa birokrasi lebih melayani 

kepentingannya dari pada kepentingan masyarakat, dan pegawai lebih 

memfungsikan dirinya sebagai kelompok kepentingan. Walaupun perspektif ini 

mempunyai kelemahan, terutama aktualisasi kepentingan publik, namun di dalam 

pembahasan manajemen pelayanan publik, definisi publik lebih menggunakan 

perspektif ini (Nurmandi, 2010). 

Pegawai merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan 

pelayanan publik namun secara struktural pejabat tetaplah menjadi penanggung 

jawab penuh terhadap buruknya layanan yang diberikan oleh karena itu pegawai 

perlu mendapatkan arahan dan budaya organisasi yang melayani yang tentunya 

dipengaruhi oleh keberadaan pimpinan yang memberikan kontrol secara internal 

terhadap pegawai dibawah strukturalnya.  

Perilaku pegawai atau ASN dalam memberikan pelayanan disoroti oleh 

masyarakat oleh karena itu, pegawai sebagai garda terdepan dari pelayanan dan 
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berhadapan langsung dengan  publik, adalah pihak yang pertama  kali yang 

bertemu dan bertatap muka dengan publik. Sehingga, seluruh keluh kesah, 

tanggapan, respon dan juga tindakan yang dilakukan publik yang tercermin pada 

tindakan individu didalamnya langsung mereka hadapi. Keadaan ini memang 

merupakan tugas mereka,akan tetapi terkadang birokrasi pada tingkat ’street level’ 

tidak dapat menyelesaikan seluruh tugas yang ada (Hutuely, 2013). 

Penyebab kinerja pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu tidak dapat mengembankan perilaku birokrasi yang baik, hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut bisa 

menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi aparatur dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.   

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kabupaten Gowa, kini menerapkan sistem perizinan terintegrasi satu pintu 

elektronik atau yang sering disebut Online Single Submission (OSS). Kehadiran 

sistem perizinan terintegrasi satu pintu elektronik tersebut, akan lebih 

mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk membuat izin usaha. Bahkan 

empat sampai lima hari. Selain itu, untuk membuat izin tidak harus lagi 

mendatangi kantor DPM-PTSP. Kehadiran sistem perizinan terintegrasi satu pintu 

elektronik tersebut, untuk membuat izin usaha bisa dilakukan dimana saja dan 

tinggal mengimput data yang dibutuhkan. 

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kabupaten Gowa melakukan pelayanan izin usaha itu semuanya 

sistem online. Semua yang menyatu disitu ada dari direktorat pajak, BPJS dan 
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seluruh kementerian yang terkait itu masuk dalam satu sistem. Nah, disitu 

masyarakat dimana saja dalam wilayah Republik Indonesia bisa melakukan 

perizinan, mereka tinggal menginput semua data. 

Perilaku pegawai yang bersikap baik dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat sangat diutamakan. Namun hal tersebut belum maksimal 

dikarenakan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

belum menunjukkan sikap yang menjadi teladan terhadap masyarakat. Hal 

didasarkan pengalaman penulis dan observasi di lapangan mengenai pelayanan 

pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Kabupaten Gowa 

sebelum pengintegrasian sistem dilakukan. 

Masalah yang ditemukan dari hasil observasi awal yaitu pelayanan yang 

masih lambat dengan kurang responsifnya pegawai dalam memberikan penjelasan 

kepada masyarakat merupakan kendala dalam melakukan pelayanan publik. Hal 

ini memicu keributan sebagai bentuk protes oleh masyarakat atas pelayanan yang 

dianggap lamban dan melalui prosedur yang dianggap panjang berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan pada hari senin 25 Oktober 2021. 

Penulis tertarik untuk mengkaji kinerja pegawai yang bertugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bagian Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian skripsi yaitu “Kinerja 

Pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Gowa”. 

 



6 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah 

diatas, maka penulis menganggap penting merumuskan masalah yang menjadi 

bahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan dan kepribadian pegawai Pada Kantor Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana Kejelasan pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana Motivasi pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian pegawai Pada Kantor 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Gowa. 

2. Untuk Mengetahui kejelasan pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. 

3. Untuk mengetahui motivasi pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada 

pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai kinerja pegawai pada Kantor 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu oleh Hasniati (2013) dengan judul sikap dan perilaku 

birokrat garis-depan dalam pelayanan publik ditinjau dari perspektif syariat islam 

hasil penelitian menunjukkan sifat fathonah dapat diteladani oleh birokrat garis-

depan dengan cara menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Bijaksana dalam konsep pelayanan 

publik bukan berarti bahwa apabila terdapat seorang warga masyarakat yang 

memerlukan pelayanan, meskipun tidak memenuhi persyaratan, mereka dilayani. 

pelayanan publik yang selama ini banyak mendapatkan keluhan dan kritikan akan 

berubah menjadi pelayanan publik yang banyak mendapat pujian dan sanjungan 

dari masyarakat yang dilayani dan pada akhirnya akan terwujud pelayanan publik 

yang berkualitas.  

Penelitian yang dilakukan Abdul Mahsyar (2015) tentang Konstruksi 

Model Perilaku Pelayanan Street-Level Birokrasi Pada Puskesmas Di Kota 

Makassar. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode naturalistik yang mengambil data dari informan terdiri atas masyarakat 

yang memperoleh pelayanan dan petugas penyelenggara pelayanan. Data 

diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara langsung dan dokumentasi 

dengan menganalisis standar operasional prosedur pelayanan. Hasil penelitian 

menunjukkan birokrasi pelayanan dalam melayani masyarakat meliputi perilaku 

memodifikasi pekerjaan sesuai dengan kemampuan, perilaku pemanfaatan sumber 
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daya secara maksimal, perilaku mengurangi atau tidak melaksanakan beberapa 

program kegiatan, perilaku menyederhanakan kegiatan, dan perilaku memaksakan 

kepatuhan pelanggan. Efek yang ditimbulkan dari perilaku birokrasi ada yang 

positif dan negatif tergantung pada situasi pelaksanaan program yang 

dilaksanakan, sedangkan respon warga yang memperoleh pelayanan terhadap 

perilaku birokrasi pelayanan pada umumnya positif asalkan mereka dapat 

terlayani sesuai dengan kebutuhannya, hal ini juga disebabkan karena pada 

umumnya warga yang dilayani minim informasi dan kurang memahami hak-

haknya dari berbagai macam pelayanan yang harus diberikan oleh petugas 

Puskesmas.  

Penelitian yang dilakukan Ilham Eka Putra (2016) tentang perilaku 

organisasi pemerintah dalam pelayanan administrasi pada Kantor Kecamatan 

Bontoala Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

teknik wawancara dan studi dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan 

secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi atau peristiwa 

yang terjadi dan juga didukung dengan bantuan primer dari hasil wawancara 

dengan para informan berdasarkan indikator yang ditentukan dalam penelitian ini. 

 

B. Konsep Dan Teori 

1. Teori Pelayanan Publik 

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari 

berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan 

partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk 
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lebih efektif (Holle, 2011). Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi, Satuan kerja/ satuan 

organisaasi kementerian, Departemen, Lembaga pemerintah non departemen, 

Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi Negara, Badan usaha milik Negara, 

Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan, Instansi pemerintah 

lainnya, baik pusat dan daerah termasuk dinas-dinas dan badan. Pelayanan publik 

dikemukakan dalam (Monoarfa, 2012) adalah segala kegiatan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak 

swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan 

atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai 

mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu: a. 

Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah 

berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan 

publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. 

 b. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good 

governance dapat diartikulasikan secara mudah. c. Pelayanan publik melibatkan 

kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan 

mekanisme pasar (Maryam, 2016).  

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang  
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merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan 

antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan Undang-

Undang  Tentang Pelayanan Publik adalah:  

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,  tanggung 

jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang  terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan  peraturan 

perundang-undangan. 

4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Adapun Asas-Asas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam pasal 

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  yaitu : 

1. Keterbukaan,  bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua  

pihak yang membutuhkan dan disediakan sevara memadai serta mudah 

dimengerti.  

2. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan.  

3. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan.  
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4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  

5. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.  

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima  pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.  

7. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki  kompetensi yang 

sesuai dengan bidang tugas.  

8. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak 

memperoleh pelayanan yang adil.  

9. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-

undangan.  

10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan 

terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.  

11. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan.  

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

 

 



13 
 

 

2. Konsep Kinerja Pegawai 

 a). Pengertian dan Penilaian Kinerja Pegawai 

 Sinambela (2011), mengatakan bahwa kinerja pegawai diartikan sebagai 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja 

pegawai sangatlah perlu, karena dengan kinerja ini dapat menjalankan tugas yang 

telah dibebankan kepadanya. 

 Menurut Rivai, Basri, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang atau semua selama periode tertentu dalam menjalankan tugas 

dibandingkan dengan berbagai suatu kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran yang ingin dicapai atau kinerja yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama, (Sinambela, 2012:6). 

 Robbins menyatakan bahwa kinerja sebagai hasil dari evaluasi terhadap 

pekerjaan yang dijalankan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan bersama, (Sinambela, 2012:6). 

 Deissler mengatakan penilaian kinerja selalu mengasumsikan bahwa 

pegawai perlu memahami apa yang menjadi standar kinerja mereka, dan penyedia 

harus mampu memberikan pegawai umpan balik, pengembangan, dan insentif 

yang dipergunakan untuk membantu orang yang berkaitan menghilangkan kinerja 

yang kurang baik atau melanjutkan kinerja yang lebih baik, (Riani,2011:101). 

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja 

ialah sejauh mana tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam 

melaksanakan tugasnya. Hasil kinerja yang tekah dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, 
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maka kinerja pegawai harus dapat ditetapkan dengan mencapai target selama 

periode waktu yang dicapai organisasi. 

 b). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Menurut Steers (Riani, 2011:100) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja yaitu: 

1) Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. 

2) Kejelasan dan penerimaan atau menjelaskan bagaimana peran seorang pegawai 

yang merupakan taraf pengertian dan menerima seseorang atas wewenang yang 

diberikan kepadanya. 

3) Tingkat motivasi pekerja adalah daya energi yang mampu mendorong, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku. 

 Sedangkan McCormick dan Tiffin (Riani,2011:100) menjelaskan bahwa 

ada dua variable yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu: 

1) Variabel Individu 

 Variabel individu terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, 

umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian dan sikap. 

2) Variabel Situasional  

 Variabel situasional berkaitan dengan dua faktor yaitu: 

a) Faktor social dari organisasi, terdiri dari: kebijakan, jenis latihan dan 

pengalaman, sistem upah, dan lingkungan social. 

b) Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari: metode kerja, pengaturan dan 

kondisi, perlengkapan pekerjaan, pengaturan ruang kerja, kebisingan, 

penyinaran dan temperature. 
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c) Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja menurut Agus Sunyoto ialah untuk memperbaiki 

kinerja atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari 

sumber daya manusia organisasi, (Mangkunegara,2007:10), mengemukakan 

tujuan dari penilaian kinerja yaitu: 

a) Meningkatkan saling pengertian antar sesama pegawai tentang 

persyaratan kinerja. 

b)  Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang pegawai, sehingga mereka 

memiliki motivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau setidaknya 

memiliki prestasi yang sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c)  Memberikan peluang kepada pegawai agar mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya untuk meningkatkan kepedulian terhadap karir atau 

terhadap pekerjaan yang di dapatnya sekarang. 

d) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga pegawai memiliki motivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

kemampuannya. 

e). Memeriksa rencana pelaksanaan dan mengembangkan kemampuan 

yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana tersebut jika 

tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

Kegunaan penilaian kinerja pegawai adalah: 

a)  Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dipergunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 



16 
 

 

b) Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c) Sebagai dasar pengevaluasian efektivitas semua kegiatan dalam 

perusahaan 

d) Sebagai dasar dalam mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja dan pengawasan. 

e) Sebagai indicator dalam menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

pegawai yang terdapat di dalam organisasi. 

f) Sebagai alat dalam peningkatan motivasi kerja pegawai sehinga dicapai 

performance yang baik. 

g) Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan dan meningkatkan 

kemampuan pegawai selanjutnya. 

d) Karakteristik Kinerja Pegawai 

Hersey. Blanchard, dkk (Wibowo, 2010:102), menjelaskan indicator 

kinerja, yaitu sebagai berikut: 

1) Tujuan 

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh 

seorang individu atau organisasi untuk dicapai. 

2) Standar 

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai. 
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3) Umpan Balik 

Umpan balik adalah masukan yang digunakan dalam mengukur kemajuan 

kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. 

4) Alat atau Sarana 

Alat atau sarana adalah sumber daya yang dapat dipergunakan dalam 

mebantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. 

5) Kompetensi 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. 

6) Motif 

Motif adalah alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

7) Peluang 

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan dalam menunjukkan prestasi 

kerjanya. 

3. Perilaku Organisasi 

a).  Konsep Perilaku Organisasi 

Konsep perilaku organisasi atau birokrasi dalam pandangan Thoha (2014) 

dapat dipakai bersama dengan konsep perilaku organisasi karena pada dasarnya 

birokrasi maupun organisasi adalah merupakan suatu sistem yang ditopang oleh 

manusia yang berusaha mencapai tujuan dan selalu berperilaku. Perilaku 

organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek- aspek tingkah laku manusia 

dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh 
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organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap 

organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya 

Organizational Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di 

dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan 

perilaku individu di lain pihak (Wexley, 2005).  

Perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku dari para anggota 

organisasi secara keseluruhan akan memberi warna, ciri dan tipe sari situasi 

organisasi, bagaimana organisasi itu bergerak mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Wursanto, 2005), perilaku para anggota organisasi, baik secara 

individu maupun kelompok. 

Perilaku organisasi adalah hasil interaksi antara individu-individu dalam 

suatu organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2008) perilaku organisasi adalah 

bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok 

dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu 

pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu perusahaan.  

Konsep perilaku organisasi menurut Robbins (2008) merupakan perilaku 

organisasi sebagai bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki 

individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang 

bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan 

keefektifan suatu organisasi. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari 

bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari mempelajari bagaimana 

para anggota organisasi berperilaku berarti berusaha memahami perilaku manusia. 

Kemudian menurut Thoha (2014) mengemukakan pendapat mengenai perilaku 
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organisasi adalah “Suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku 

manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu”. Menurut pendapat 

para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah tingkah 

laku suatu individu dalam organisasi atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas suatu perusahaan (yayasan). 

Menurut Duncan dalam Thoha (2014) hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam suatu perilaku organisasi adalah sebagai berikut:  

1. Studi perilaku organisasi termasuk didalamnya bagian-bagian yang relevan 

dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan 

manusia didalam organisasi.  

2. Perilaku organisasi sebagaiman suatu disiplin ilmu mengenai bahwa individu 

dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur adan siapa yang bertanggung 

jawab untuk pelaksanaannya.  

3. Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi 

masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa 

keseluruhan tugas pekerjaan yang bisa dijalankan.   

Dari pandangan ahli tersebut mengulas tentang peningkatan perhatian pada 

kepentingan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam organisasi. Apabila 

sumber daya manusia diperhatikan pada gilirannya akan memberikan kontribusi 

lebih tinggi bagi organisasi. Antara lain dikemukakan adanya tiga alasan mengapa 

perlu mempelajari perilaku organisasi seperti yang dikemukakan oleh Vecchio 

yang dikutip oleh Wibowo (2013) yaitu:  
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1. Practical Application Dalam kenyataan riil organisasi, ada beberapa manfaat 

memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan 

gaya kepemimpinan, pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan, seleksi 

pekerjan yang tepat, peningkatan kinerja dan sebagainya.  

2. Personal Growth Dengan memahami perilaku organisasi dapat lebih 

memahami orang lain. Memahami orang lain akan memeberikan pengetahuan 

diri dan wawasan diri lebih besar. Dengan memahami orang lain, atasan dapat 

menilai apa yang diperlukan bawahan untuk mengembangkan diri sehingga 

pada gilirannya meningkatkan kontribusi pada organisasi.  

3. Increased knowledge Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan 

pengetahuan tentang manusia dalam pekerjakan. Studi perilaku organisasi 

dapat membantu orang untuk berfikir tentang masalah yang berhubungan 

dengan pengalaman kerja. Kemampuan berpikir kritis dapat bermanfaat 

dalam menganalisis baik masalah pekerjaan maupun personal. 

Selanjutnya pandangan Kotze (2006) melihat pentingnya mempelajari 

perilaku karena berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber 

daya manusia akan dapat meningkat apabila perilakunya sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. Oleh karenanya Kotze mendukung perlunya Behaviour Kinetics yang 

merupakan pendekatan saintifik pada perubahan perilaku karena dapat 

menunjukkan empat fungsi penting: (a) mendeskripsikan, (b) menjelaskan, (c) 

memprediksi, dan (d) mengontrol. Selain itu perhatian organisasi pada sumber 

daya manusia menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Pekerja 

mendapatkan kepercayaan, diberdayakan dan didengar pendapatnya. Organisasi 
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yang demikian ini dinamakan sebagai people-centerd organization, yang 

ditunjukkan oleh adanya ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Terjaminnya keamanan kerja sehingga menghilangkan rasa ketakutan akan 

tejadinya pemecatan.   

2. Penerimaan sumber daya manusia dilakukan secara berhati-hati, dengan 

menekankan pada kecocokan dengan budaya organisasi.  

3. Kekuasaan semakin didorong kepada orang di tingkat bawah, melalui 

desentralisasi dan self-managed teams.  

4. Pembayaran berdasar kinerja, bukan sekadar pada senioritas.  

5. Banyak memberikan kesempatan pelatihan.  

6. Kurang menekankan pada status, tetapi membangun perasaan sebagai “kita”.  

7. Membangun kepercayaan, melalui berbagi informasi penting. 

Menurut Wijaya (2017) untuk mengetahui apakah umpan balik dalam 

berkomunikasi antara pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai dalam suatu 

organisasi tertentu, efektif atau tidak efektif, berikut ini ada beberapa karakteristik 

yang bisa digunakan mengenalinya diantaranya sebagai berikut:  

1. Intensi Umpan balik yang efektif jika di arahkan secara langsung untuk 

menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan dan lebih menjadikan pegawai 

sebagai harta milik organisasi yang paling berharga. Umpan balik seperti ini 

tidak bersifat pribadi dan seharusnya tidak berkompromi dengan perasaan 

pribadi, harga diri, dan cita-cita. Umpan balik yang efektif hanyalah 

mengurusi atau hanya diarahkan pada aspek-aspek pekerjaan pegawai.  
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2. Kekhususan (specificity) Umpan balik yang efektif dirancang untuk 

membekali penerima dengan informasi yang khusus sehingga mereka 

mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan untuk suatu situasi yang benar 

suatu umpan balik yang tidak efektif jikalau bersifat umum dan meninggalkan 

tanda bagi penerimanya.  

3. Deskriptif efektivitas umpan balik dapat pula dilakukan dengan lebih bersifat 

deskriptif dibandingkan dengan yang bersifat evaluatif. Ini berarti hendaknya 

dihindari memberi umpan balik yang bersifat menilai atau mengevaluasi, 

tetapi lebih ditekankan memberikan penjelasan mengenai pelaksaan 

pekerjaan.   

4. Kemanfaatan Karakteristik ini meminta agar setiap umpan balik mengandung 

informasi yang dapat digunakan oleh pegawai kepada atasan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaannya.  

5. Tepat waktu Umpan balik yang efektif jika terhadap 

pertimbanganpertimbangan yang memperhitungkan faktor waktu yang tepat. 

Ada semacam aturan, semakin cepat umpan balik itu diberikan kepada 

bawahan, maka semakin cepat pula stimulus yang akan di terima oleh 

pegawai.  

6. Kesiapan Agar umpan balik dapat efektif, para pegawai hendaknya 

mempunyai kesiapan untuk menerima umpan balik tersebut. Dalam hal ini 

setiap pemberian informasi hendaknya diperhitungkan terlebih dahulu, 

apakah seorang pegawai tersebut siap atau belum dalam menerima umpan 

balik.  



23 
 

 

7. Kejelasan Umpan balik dapat efektif jikalau dapat dimengerti secara jelas 

oleh penerima, suatu cara yang baik untuk mengetahui hal ini ialah 

membuktikan secara langsung dengan meminta kepada penerima untuk 

menyatakan inti dari pembahasan yang telah dilakukan.  

8. Validitas Agar suatu umpan balik dapat efektif, maka umpan balik tersebut 

hendaknya dapat dipercaya dan sah (reliable and valid). 

b). Indikator-Indikator Perilaku Organisasi 

Indikator-indikator dari perilaku organisasi menurut Robbins & Judge 

(2008) yaitu :  

1) Motivasi, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang 

tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu 

dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu. Selain itu motivasi merupakan 

suatu dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang untuk menunjukan perilaku 

tertentu dan bertindak terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi.  

2)    Perilaku dan kekuasaan pemimpin  

Perilaku manusia tidak lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan 

dimana individu itu berada. Jadi perilaku merupakan tingkah laku seseorang yang 

berinteraksi dalam suatu organisasi. kepemimpinan adalah setiap usaha untuk 

memengaruhi, sementara itu kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi 

pengaruh dari seorang pemimpin.  
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3) Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang yang bertatap 

muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal maupun non verbal. 

4) Struktur dan proses kelompok  

struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang 

dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan 

dikoordinasikan. 

5) Pengembangan dan persepsi sikap  

Perkembangan yaitu dimana terdapat struktur yang terorganisasikan dan 

mempunyai fungsi-fungsi tertentu, oleh karena itu bilamana terjadi perubahan 

struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan 

perubahan fungsi. Mengembangkan sikap seseorang berarti membangkitkan 

kesadaran orang tersebut, dimana orang tersebut memiliki potensi yang harus 

dikembangkan. 

6) Proses perubahan 

Perubahan sikap dan perilaku anggota organisasi lewat proses komunikasi, 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Perubahan individu mengacu 

pada perubahan dalam sikap, keterampilan dan persepsi.    

7) Konflik dan negosiasi 

Konflik terjadi ketika adanya ketidakselarasan tujuan, perbedaan pola interaksi 

satu dengan yang lainnya, perbedaan pendapat. Negosiasi merupakan suatu proses 
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komunikasi yang berlangsung secara kontinu atau terus menerus hingga tercapai 

suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. 

8) Rancangan Kerja 

Rancangan kerja ini memberi perhatian pada hubungan antara para karyawan dan 

sifat serta isi tugas-tugas, dan fungsi-fungsi tugas mereka. 

4.Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Publik 

          Dalam hubungannya dengan pemerintah, perilaku birokasi lebih ditekankan 

pada pemberian pelayanan yang ditampilkan oleh orang-orang dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan pemerintah. Perilaku birokrasi pada hakekatnya 

merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh 

karena itu untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu 

individu-individu yang mendukung organisasi itu. Individu membawa ke dalam 

tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan 

pengalaman, dan sebagainya. Ini semua merupakan karakteristik individu, dan 

karakteristik ini akan memasuki lingkungan baru, misalnya birokrasi.  Adapun 

birokrasi yang dipergunakan sebagai suatu sistem untuk merasionalkan organisasi 

itu juga mempunyai karakteristik sendiri. Jika karakteristik individu berinteraksi 

dengan karakteristik birokrasi tersebut, maka timbullah perilaku birokrasi. Suatu 

birokrasi merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam 

mencapai tujuannya (Hamzah, 2016).  

Suatu keharusan bagi aparat pemerintah untuk lebih meningkatkan 

kesadaran akan moralitasnya, mengingat interaksi antar individu yang 

berlangsung pada proses pelayanan publik. Sedangkan  proses pelayanan publik 
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tersebut merupakan bidang yang rawan terhadap berbagai penyalahgunaan 

kekuasaan, penyelewengan keuangan, dan pemanfaatan jabatan untuk tujuan-

tujuan yang tidak bermoral. Dalam dunia empiris, memasukkan nilai-nilai moral 

ke dalam manajemen pelayanan publik merupakan upaya yang tidak mudah, 

karena harus mengubah pola pikir yang sudah lama menjiwai aparatur pemerintah, 

meski semua ini sangat tergantung dari aparat itu sendiri (Suryanti, 2009). 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini melihat kinerja pegawai berdasarkan indikator Steers 

(Riani,2011:100) mengemukakan indikator    komunikasi    yang    baik    dalam  

public services penulis menyebutkan  ada  tiga  indikator  diantaranya  

Kemampuan dan Kepribadian, Kejelasan, dan Motivasi. Dimana indikator 

tersebut dapat menilai sejauh mana kinerja pegawai Pada Kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.  

Penelitian ini mencermati secara khusus kinerja pegawai pada Kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya terkait alur pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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D. Fokus Penelitian  

Untuk memudahkan proses analisa data yang diperoleh, pembahasan 

utama penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kemampuan dan kepribadian merupakan  penyaluran komunikasi  yang  

baik  akan  menghasilkan  suatu  bentuk  implementasi  yang  baik dalam 

pengurusan perizinan. 

2. Kejelasan yang dimaksud kejelasan disini yaitu bagaiman komunikasi 

yang telah  diterima  oleh  pelaksana yang  bersifat  jelas  serta  tidak 

membingungkan bagi masyarakat penerima layanan. 

3. Motivasi yang  dimaksud penulis ialah bagaimana seorang pegawai 

mampu memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga mampu 

menghasilkan pelayanan yang prima. 

 

E. Deskripsi Fokus 

1. Kinerja pegawai yang dimaksud adalah bagaimana perilaku birokrasi yang 

terdapat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Gowa, yang meliputi Kemampuan dan Kejelasan, 

Kejelasan, dan Motivasi. 

2. Kemampuan dan kepribadian yang dimaksud itu dalam hal  pelayanan, 

bagaimana membangun pelayanan yang baik antara pihak pemberi layanan 

dengan pihak yang mendapatkan pelayanan dalam hal ini terkait syarat dan 

prosedur pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

satu Pintu Kabupaten Gowa. 
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3. Kejelasan yang dimaksud disini yaitu berupa tata cara pengurusan atau 

penerbitan izin, yang meliputi waktu dalam pengurusan atau penerbitan 

izn di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu 

Kabupaten Gowa. 

4. Motivasi yang dimaksud adalah ketika pegawai dalam bekerja memiliki 

semangat yang tinggi maka akan memberikan pelayanan yang cepat dan 

mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang melakukan 

pengurusan perizinan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yang 

dimulai pada tanggal 3 November sampai 3 Januari 2023. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa. Alasan 

Peneliti memilih lokasi ini karena data ataupun dokumen-dokumen dapat 

di peroleh dari kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kabupaten Gowa.  

 

B. Tipe dan Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melakukan 

wawancara dan observasi langsung terhadap informan. Tujuan untuk 

mengetahui dan memahami mengenai kinerja pegawai pelayanan terpadu 

satu pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian adalah tipe fenomenologi. Maksud dari 

fenomenologi itu sendiri adalah dalam penelitian ini akan digambarkan 
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dan dijelaskan masalah-masalah dalam proses mengenai kinerja pegawai 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa. Selain 

masalah yang ditemukan oleh peneliti sendiri tentunya masalah yang 

dialami oleh informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa 

yang diketahui dan dialami oleh informan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data 

sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber data yang sudah 

ada. Dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:   

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung 

(observasi/wawancara), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana 

proses mengenai kinerja pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Kabupaten Gowa. Data primer juga dimaksudkan untuk pengenalan 

kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui 

kunjungan ke semua bagian wilayah kota. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan 

untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait 
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dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui 

dokumentasi. 

 

D. Informan Penelitian 

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu sengaja 

memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat 

memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan 

jumlah informan dalam penelitian. 

No Informan Inisial 

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Kabupaten Gowa  

IS 

2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Kabupaten Gowa 

AS 

3. Kepala Bidang Penyelengaraan Perizinan 

& Non Perizinan Pada kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa 

MN 

4. Seksi Penelitian Administrasi dan 

Penetapan Pajak & Retribusi Pada kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kabupaten Gowa 

AN 

5. Seksi Perizinan & Non Perizinan Pada 

Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Kabupaten Gowa 

JA 

6. Masyarakat yang menerima pelayanan di 

Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Gowa 

DS, KH, SU 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka 

digunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono , 2019 yang tercantum 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut Sugiyono (2015) Yaitu pengamatan yang dilakukan 

peneliti secara langsung dilapangan untuk memperoleh data mengenai 

mengenai kinerja pegawai Pada kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa. 

2. Wawancara 

Arikunto (2013). Melakukan wawancara langsung secara 

mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian 

mengenai kinerja pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, Sugiyono (2015). adalah melakukan pengumpulan 

data mengenai kinerja pegawai Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa maupun 

hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini berbentuk catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literatule dan sebagainya.  
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana 

data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

untukmenyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil 

penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut 

Miles dan Huberman (2007) ketiga komponen tersebut yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Penyajian data dan penarikan kesimpulanatau verifikasi. Proses 

reduksi data adalah suatu proses pemilihan data penyederhanaan, 

pengabstrakan data dan transformasi kasat yang manual dari catatan-

catatan dilapangan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan 

kumpulaninformasi tersusun untuk memungkinkan terdapatnya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-

penyajian agar kita dapat memahami apa yang tengah terjadi serta yang 

harus dilakukan.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencaridata dan 

mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penejelasan, 

konfigurasi yang munkin alur sebab akibat dan proposisi.  
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G. Keabsahan Data 

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian 

kredibilitasdata adalah dengan triangulasi. Menurut sukri (Sugiyono, 2013), 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, danberbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi 

ke dalam tiga macam, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui 

hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. 

Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

ada. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumen.Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
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3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Gowa 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Gowa, terletak di Jalan Masjid Raya Nomor 38 Sungguminasa Sulawesi Selatan 

bersebelahan dengan kompleks perkantoran Bupati dan Samsat Gowa. Pemerintah 

membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (SINTAP) pada Bulan 

Desember 2006 sesuai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap. 

Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, 

menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur 

pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan 

lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam 

menjalankan tugas-tugas pemerintah. Pelayanan prima kepada masyarakat 

tersebut diatas tertuang dalam: 

a. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata 

Laksana Pelayanan Umum. 

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan 

Aparatur pemerintah kepada masyarakat. 
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Surat Edaran Menko wasbangpan Nomor 56/MK/WASPAN/6/1998, 

antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu berkaitan 

dengan wujud pelayanan ialah: 

a. Pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan 

terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja Kantor pelayanan 

yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan. 

b. Surat Menko Wasbangpan Nomor 145/MK/Waspan/3/1999, tentang 

Peningkatan Kualitas Pelayanan. 

c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/12/PUOD/1999. 

d. Garis Besar Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab III. 

e. Keputusan Menpan Nomor 03/Kep/M.Pan/7/2003. 

Kemudian Pemerintah mengubah SINTAP membentuk Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) pada tahun 2008 sesuai Perda No. 4 Tahun 

2008. Kemudian terjadi perubahan menjadi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa sampai sekarang. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susuna Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 

Bupati Gowa Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa untuk dapat memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat. Dengan dibentuknya DPM PTSP Kabupaten Gowa 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 
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yang baik sehingga terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, 

pasti dan terjangkau.  

Pengaturan penyederhanaan penyelenggaraan di dalam PTSP sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

PPTSP yang mencakup: 

a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh 

PPTSP. 

b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar 

waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). 

c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Perda. 

d. Kejelasan prosedur pelayann dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan 

proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan 

prosedurnya. 

e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 

dua atau lebih permohonan perizinan. 

f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang ingin memulai usaha baru sesuia dengan peraturan yang berlaku. 

g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.  

Dalam PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan beberapa asas. 

Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu 

penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 
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a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam 

setiap setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal. 

b. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

kegiatan penanaman modal.  

c. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, yaitu asas 

perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-

undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal 

asing maupun antara penanam modal dari Negara asing lainnya. 

e. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal 

secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat.  

f. Berkelanjutan, yaitu asas secara terencana mengupayakan berjalannya 

proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin 

kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk 

masa kini maupun untuk masa datang. 

 

 



41 
 

 

2. Visi, Misi dan Strategi DPMPTSP Kabupaten Gowa 

a. Visi 

“Terwujudnya investasi yang mendukung peningkatan perekonomian 

melalui pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas”. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola 

administrasi kantor untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan 

kenyamanan kerja. 

2) Mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing sesuai potensi dan 

kemampuan daerah. 

3) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara dan 

akuntabel. 

c. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Gowa 

1). Memberikan pelayanan perizinan yang prima kepada seluruh 

masyarakat yang lebih mudah, efektif, efisien, terpadu, tepat waktu 

dan berkualitas. 

2).  Mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi 

penanam modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Kabupaten Gowa secara menyeluruh.  

3. Online Single Submission (OSS) 

 Online Single Submission adalah aplikasi yang memberikan kemudahan 

berinvestasi melalui penerapan system perizinan berusaha terintegrasi secara 
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elektronik dalam kawasan industry. Online Single Submission (OSS) diluncurkan 

pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. 

Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018. OSS adalah system perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik 

dengan keseluruhan/lembaga (K/L) Negara hingga pemerintah daerah (Pemda) di 

Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan 

perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini 

mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk  

memulai suatu usaha. 

 Adanya OSS, perilaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L 

atau organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemda untuk mengurus izin berlapis-

lapis yang sebelumnya diperoleh satu persatu secara bertahap. OSS 

memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara 

simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin 

lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam 

standar nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk terintegrasi dengan 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM, 

serta Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga 

direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi tetapi juga untuk pengaduan 

dan keluhan. Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru, 

sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan One Step Service 

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 

2000-an. 
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a. Jenis-Jenis Izin 

 Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepasa masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dengan ditetapkannya 

standar pelayanan diharapkan masyarakat bisa mengetahui mekanisme dan 

prosedur pelayanan perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa yang pada akhirnya bisa 

berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan yang 

dilaksanakan.  

 Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Gowa meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut: 

 

 Dari beberapa jenis pelayanan perizinan di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan dalam pelayanan manual dan yang telah masuk OSS seperti: 

1. Izin Mendirikan Bangunan 

a. Dasar Hukum: 

1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik. 

2). Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

3). Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Pendelagasian Kewenangan Pertandatanganan Perizinan dan 
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Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 b. Persyaratan Perizinan: 

1).  Formulir permohonan izin yang sudah di isi lengkap. 

2).  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. 

3).  Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon. 

4).  Bukti pembayaran PBB tahun berjalan. 

5).  Surat kuasa asli bermaterai cukup, apabila pengurusan 

perizinan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon. 

6). Fotokopi sertifikat tanah dan /SPPT Terakhir /bukti 

kepemilikan tanah yang sah /surat keterangan tanah dari Desa 

/Kelurahan. 

7).  Surat rekomendasi dari Dinas teknis. 

 c. Sistem, mekanisme dan prosedur: 

1).  Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi dokumen 

persyaratan dan memasukkan berkas/dokumen permohonan 

lengkap kepada Petugas Pendaftaran. 

2).  Petugas pendaftaran meneliti berkas/dokumen permohonan 

izin apabila dokumen telah lengkap maka petugas akan 

mengarahkan pemohon untuk menginput data di sistem Online 

Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk 

Berusaha (NIB). 
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3).  Apabila telah mendapatkan NIB, pemohon kembali 

menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada 

Petugas Pendaftaran. Berkas yang dinyatakan lengkap dan 

benar diserahkan ke Back Office. 

4).  Back Office melakukan cek dan entry data termasuk 

menghitung besaran retribusi. 

5).  Pemohon membayar retribusi pad akas daerah/bank yang telah 

ditunjuk. 

6).  Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB. 

7).  Back Office mencetak surat izin, diteruskan ke pimpinan 

secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani 

pimpinan. 

8). Penomoran dan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). 

9). Penyerahan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada 

pemohon. 

 d. Jangka waktu penyelesaian dan biaya: 

1). Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan 

persyaratan diterima dengan benar, lengkap dan telah 

dilaksanakan rapat dan cek lokasi. 

2).  Struktur dan besarnya tariff retribusi tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
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 e. Kompetensi Pelaksana: 

1).  Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan 

santun). 

2).  Menguasai Standar Operasional Prosedur. 

3). Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait 

perizinan. 

4). Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

5). Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik. 

6). Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 

7). Memiliki kemampuan kerjasama tim. 

8). Mampu mengoperasikan komputer. 

 f. Pengawas Internal, Jumlah Pelaksana dan Jaminan Pelayanan: 

1).  Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui 

rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu 

dalam keadaan yang dianggap penting dan Kepala Dinas, 

Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang melakukan verifikasi 

dokumen perizinan dan atau rapat Tim Teknis SKPD. 

2).  Petugas Front Office, petugas back office, Kepala Seksi dan 

Kepala Bidang (6 orang). 

3).  Pelayanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur 

serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang 
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tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, 

terampil dan sopan santun. 

 

g. Evaluasi Kinerja Pelaksana, Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan: 

1).  Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan 

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta 

kinerja pelayanan. 

2).  Produk layanan menggunakan kertas resmi (memiliki kop 

surat), dibubuhi tanda tangan dan cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya. 

3). Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 

diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk perizinan yang 

dikenakan retribusi, pemohon langsung. 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk 

menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan. 

 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi 

 a. Dasar Hukum: 

1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik. 
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2). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Koperasi. 

3). Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penanda tanganan Perizinan dan 

Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 b. Persyaratan Pelayanan: 

1). Perusahaaan/Non Perseorangan seperti KTP elektronik 

pemohon, Akta pendirian/perubahan, Pengesahan akta, No. 

telepon direktur, Email, NPWP perusahaaan (valid), NPWP 

pribadi (valid), Nama, alamat, telepon, notaris, User dan 

password dari OSS online, dan berkas pemohon. 

2).  Perseorangan seperti KTP elektrik pemohon, Email, No. 

Telpon pemohon, NPWP pribadi (valid), User dan password 

dari OSS Online dan berkas pemohon. 

3). Bagi pemohon izin baru seperti formulir permohonan izin yang 

diketahui Lurah/Camat setempat, surat persetujuan tetangga 

dan fotokopi KTP tetangga, gambar denah lokasi, fotokpi 

sertifikat/bukti kepemilikan tanah yang sah, dan rekomendasi 

dari Dinas teknis terkait. 
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4). Bagi pemohon izin lama seperti Surat Izin lama yang masih 

berlaku. 

 c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: 

1).  Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan 

memperlihatkan berkas/dokumen permohonan izin kepada 

Petugas Pendaftaran. 

2).  Berkas/dokumen permohonan izin diperiksa. Apabila lengkap, 

petugas akan mengarahkan pemohon untuk menginput 

langsung di sistem Online Single Submission (OSS). 

3).  Pemohon dapat mengakses sistem OSS di DPMPTSP dengan 

pendampingan petugas ataupun di rumah/tempat lainnya yang 

memiliki akses internet. 

4).  Pemohon login pada sistem OSS dengan menggunakan User-

ID dan Password. 

5).  Pemohon mengisi data-data yang diperlukan. 

6).  Setelah menginput di sistem OSS, pemohon kembali 

menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada 

Petugas Pendaftaran. 

7).  Petugas akan kembali memverifikasi berkas permohonan izin 

dan memvalidasi di sistem OSS. 

8).  Sistem OSS menerbitkab Izin Koperasi Simpan Pinjam. 

9).  Petugas ataupun pemohon dapat mencetak langsung lembar 

izin (hasil print out) dari sistem OSS. 
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10). Petugas menyerahkan izin kepada pemohon. 

 d. Jangka penyelesaian dan Biaya/Tarif: 

1).  Paling lambat 1 (satu) hari kerja jika dengan pendampingan 

petugas. 

2).  Biaya Gratis. 

 e. Kompetensi Pelaksana: 

1).  Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan 

santun). 

2).  Menguasai Standar Operasional Prosedur. 

3). Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait 

perizinan. 

4).  Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

5).  Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik. 

6).  Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 

7).  Memiliki kemampuan kerjasama tim dan mampu 

mengoperasikan komputer. 

 f. Pengawasan Internal dan Jumlah Pelaksana: 

1). Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui 

rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu waktu 

dalam keadaan yang dianggap penting dan Kepala Dinas, 

Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang melakukan verifikasi 

dokumen perizinan dan atau rapat Tim Teknis SKPD. 
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2). Petugas Front Office, petugas back office, Kepala Seksi dan 

Kepala Bidang (6 orang). 

 g. Jaminan Pelayanan, Jaminan Kemanan dan Keselamatan: 

1).  Pelayanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur 

serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang 

tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, 

terampil dan sopan santun. 

2).  Produk layanan menggunakan kertas resmi (memiliki kop 

surat) dibubuhi tanda tangan dan cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya. 

3).  Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 

diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk perizinan yang 

dikenakan retribusi pemohon langsung membayar berdasarkan 

nilai/jumlah yang tertera pada ijin pada Bank persepektif yang 

ditunjuk sebagai mitra Pemda Gowa. 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk 

menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.  
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4. Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa 

 

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan 

oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sekretaris 

dinas, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional, pelaksana dan seluruh 

personil dalam linkungan sekretariat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 

kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta 

efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sekretasris 

dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dalam lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembangkan koordinasi dan kerja 

sama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait dalam rangka meningkatkan 

kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu. 

a. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah 

dan  tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berdasarkan 

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 

Dinas mempunyai fungsi : 

1.  Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

2.  Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

3.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

4.  Pelaksanaan administrasi Dinas. 

5.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas 

dan fungsinya. 
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 b. Sekretaris 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi 

kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan 

perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam 

lingkungan Dinas. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas. 

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan. 

3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian. 

4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. 

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi 

pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga 

serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum. 

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dirinci sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan 

Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, 

pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan 

kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman 

penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karir. 

3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar berdasarkan Uraian tugas pokok dan 

fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata. 

4. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. 

5. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu Sub 

Bagian berdasarkan  lingkup tugas yang ada organisasi agar 

pelaksanaan kegiatan  berkualitas. 

 d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian 

data dan informasi, serta penyusunan laporan. 

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dirinci sebagai berikut: 

1.  Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan 

pelaporan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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2.  Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas 

pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata. 

3. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan 

program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk 

bahan evaluasi program/kegiatan. 

4. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu Sub 

Bagian berdasarkan  lingkup tugas yang ada organisasi agar 

pelaksanaan kegiatan  berkualitas. 

5. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja 

pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir. 

 e. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian  mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan 

pelaporan keuangan. 

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dirinci sebagai berikut: 

1.  Merencanakan kegiatan Sub Bagian keuangan berdasarkan 

rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2.  Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian keuangan berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas. 
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3.  Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu Sub 

Bagian berdasarkan  lingkup tugas yang ada organisasi agar 

pelaksanaan kegiatan  berkualitas. 

4.  Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas 

bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

5.  Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier, serta membuat laporan hasil 

pelaksanaan tugas. 

 f. Front Office 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Menerima dan memberi informasi dari pemohon izin. 

2. Menerima berkas dari pemohon izin. 

3. Menginput data-data permohonan izin. 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 1. Hasil Penelitian 

Para pegawai secara nyata mencoba melakukan sebuah pekerjaan yang 

baik dengan beberapa cara, dengan sumber daya yang ada dan petunjuk umum 

yang diberikan oleh sistem kerja yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaan pegawai juga 

memikirkan diri mereka dengan cara-cara yang menguntungkan.  
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Para pegawia merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan, ia 

adalah variabel terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Peran strategisnya 

adalah dalam menjalankan kebijakan sehari-hari. Mereka etalase dari suatu 

birokrasi yang mampu mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat 

terhadap kebijakan yang dilakukan.   

a. Kemampuan dan Kepribadian  

Kenyamanan lingkungan dalam pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti toilet, tempat parkir, tempat 

ibadah, dan lain sebagainya. Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana kerja, 

peralatan, dan pendukung lainnya yang memadai merupakan salah satu  yang 

harus dilengkapi dalam menunjang pelayanan publik.  

Kesiapan pegawai untuk bekerja sama dengan siapa saja yang 

berkepentingan, dan suasana kerja yang menyenangkan merupakan fenomena 

pelayanan yang telah terwujud cukup kuat dan memberi pengaruh positif terhadap 

kehidupan kerja pegawai sekaligus penting untuk dipelihara. Kemampuan dan 

kepribadian diperlukan untuk membangkitkan pengaruh positif kehidupan 

pegawai seperti orientasi nilai pada keahlian kerja agar pelaksanaan tugas 

dilakukan dengan penuh keyakinan dan tugas dikerjakan dengan kualitas yang 

tinggi. 
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 Berkaitan dengan aspek kemampuan dan kepribadian, peneliti kemudian 

mewawancarai IS selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa yang 

mengatakan bahwa: 

“Para pegawai di dinas ini bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan 

standar yang ada dan kami semua berkomitmen untuk bekerja dan 

menjalankan tuga-tugas yang ada dengan baik dengan mendampingi 

mereka sampai penerbitan izin” (Hasil Wawancara Jum’at 04 November 

2022). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan hal kemampuan dan kepribadian para pegawai di Dinas 

PMPTSP Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pelayan masyarakat berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya dengan ikhlas kepada masyarakat berdasarkan dengan standar 

operasional prosedur yang baik dan benar. Hal tersebut di atas cukup sesuai 

dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung para 

pegawai ketika menghadapi masyarakat berkepentingan yang membutuhkan 

pelayan, mereka para pegawai bekerja dengan mengedepankan standar 

operasional prosedur (SOP) yang ada dan dikatakan telah cukup baik. Selanjutnya 

hasil wawancara dengan salah satu informan berikutnya yaitu MN selaku Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten 

Gowa: 

“Sehubungan dengan hal bagaimana komunikasi kepada masyarakat dalam 

memberikan pelayanan kami tentunya bersikap baik dan sopan serta 

berusaha melayani masyarakat dengan ikhlas untuk melayani masyarakat 

yang tidak mengetahui pelaksanaan OSS dalam memberikan pelayanan 

berpegang pada SOP berdasarkan standar pelayanan perizinan, dan 

berkomitmen pada Maklumat Pelayanan” (Hasil Wawancara Jum’at 04 

November 2022). 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan kemampuan dan kepribadian para pegawai selaku 

pelayan publik selalu berusaha untuk bersikap baik dan berperilaku serta berusaha 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas. Hal tersebut di 

atas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang 

mengamati langsung bagaimana pegawai memiliki sikap dan perilaku yang baik 

pada saat menerima masyarakat untuk diberikan pelayanan. Selanjutnya hasil 

wawancara dengan informan berikutnya yaitu AS selaku Sekretaris DPMPTSP 

Kabupaten Gowa mengatakan bahwa: 

“Sikap dan perilaku sebagai pegawai, kami memberikan pemahaman 

dengan bijak agar pemohon dapat mengikuti sistem yang sekarang online 

dengan lemah lembut dan menjalankan tugas-tugas yang ada dengan baik” 

(Hasil Wawancara Jum’at 04 November 2022). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan hal kemampuan dan kepribadian para pegawai selaku 

pelayan publik selalu berusaha untuk bersikap baik dan berperilaku sopan serta 

berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas. Hal 

tersebut di atas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan 

yang mengamati langsung bagaiaman pegawai memiliki sikap dan cara 

komunikasi dengan baik pada saat menerima masyarakat yang diberikan 

pelayanan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu SN 

salah seorang masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa: 

“Saya pribadi perilaku para pegawai sudah memberikan pelayanan yang 

baik, ketika datang kami lansung di arahkan dengan baik. Mereka 

mengarahkan saya, pelayanannya cepat tapi untuk sekarang masih sering 

terkendala jaringan” (Hasil Wawancara Jum’at 04 November 2022). 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dari kalangan 

masyarakat dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan kemampuan dan kepribadian 

para pegawai dalam menhadapi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara umum sudah cukup baik namun tentunya masyarakat memiliki 

pengharapan yang lebih agar kiranya hal tersebut bisa lebih ditingkatkan. Hal 

tersebut di atas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan 

yang mengamati langsung bahwa memang meskipun petugas telah bekerja dan 

memberikan pelayanan yang baik namun sebaiknya hal tersebut untuk lebih 

ditingkatkan lagi demi kebaikan bersama. Selanjutnya hasil wawancara dengan 

informan berikutnya yaitu KH salah seorang masyarakat yang ditemui 

mengatakan bahwa: 

“Menurut saya mereka selaku pegawai sudah memberikan pelayanan yang 

baik kepada kita, mereka bertanya keperluan saya. Cara berbicaranya pun 

ramah, respon mereka itu bagus, mereka menyambut kedatangan saya dan 

pengunjung yang lain. Mereka mengarahkan saya untuk apa-apa saja yang 

harus saya lakukan, kesan saya dengan pelayanannya saya merasa cukup 

puas, karena tidak merasa diabaikan. ” (Hasil Wawancara Jum’at 04 

November 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dari kalangan 

masyarakat dapat dianalisa bahwa para pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sudah memberikan yang terbaik dan sesuai dengan standar 

operasional yang ada, dimana para pegawai memberikan respon yang baik dalam 

melayani masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti yang 

mengamati langsung bahwa terkait dengan hal ini masyarakat sendiri 

berpandangan bahwa memang seoarang pegawai selaku pelayan publik 

memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan standar operasional yang 
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berlaku yang tentunya akan menciptakan suasana yang baik dan juga demi 

kepuasan masyarakat.  

b. Kejelasan 

Para pegawai memiliki kesadaran yang kuat akan tanggung jawab dan 

tugas yang diberikan sekaligus mewujudkan nilai pelayanan untuk siap 

bekerjasama dengan siapa saja yang berkepentingan sekalipun penyelesaian 

pekerjaan bisa menempuh cara-cara yang praktis sebagai suatu orientasi dari 

keahlian dalam bekerja. Dalam batas-batas menjalankan peraturan organisasi, 

mereka cukup serius dan bersikap tegas. Sejauh persyaratan yang ditetapkan telah 

terpenuhi, pegawai biasanya memberikan pelayanan kepada pihak yang dilayani 

secara cepat, tidak ada basa-basi, tidak mengada-ngada, apalagi pungutan, dan 

pelayanan pun menjadi cukup bermutu. Terlebih lagi dengan adanya program 

OSS sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan perizinan tanpa harus 

datang langsung ke kantor. Berkaitan dengan aspek kejelasan ini, peneliti 

kemudian mewawancarai IS selaku Kepala Dinas DPMPTSP di Kabupaten Gowa: 

“Selaku pelayanan publik kepada masyarakat sangat terbantu dengan 

adanya aplikasi OSS itu sendiri karena kita tidak perlu bertatapan muka 

langsung dengan masyarakat dan tidak mempersulit masyarakat untuk 

datang langsung ke kantor, meskipun sebagian masyarakat masih belum 

tau mengenai aplikasi OSS tersebut” (Hasil Wawancara Jum’at 04 

November 2022). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan OSS selama diterapkan dalam 

menunjang pelayanan publik, apa saja yang harus diperhatikan didalam 

menggunakan sarana untuk melayani masyarakat dan jenis izin apa yang masuk 
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OSS agar memudahkan penggunanya bisa tepat waktu dan memberikan 

kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani. Dibalik itu semua masih memiliki 

kekurangan karena masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham 

menggunakan teknologi masyarakat yang berasal dari tersebut terutama daerah 

pegunungan. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di 

lapangan yang mengamati langsung bahwa para pegawai sudah tergolong baik 

karena berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 

mestinya namun di dalam penggunaan serta pemanfaatannya masih belum terlalu 

optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham penggunaan 

OSS. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu MN, Kepala 

Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten 

Gowa mengatakan bahwa: 

“Sangat membantu pekerjaan kami selama OSS ini diterapkan dan selama 

OSS diterapkan tidak ada benturan kewenangan antara PTSP dan OSS. 

Kami sangat memperhatikan SOP dan Maklumat Pelayanan” (Hasil 

Wawncara Jum’at 04 November 2022). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan bagaimana kejelasan pelaksanaan OSS selama diterapkan 

dalam menunjang pelayanan publik. Apa saja yang harus diperhatikan didalam 

menggunakan dan memanfaatkan fasilitas untuk melayani masyarakat dan jenis 

izin apa yang masuk OSS agar memudahkan penggunanya bisa tepat waktu dan 

memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani. Hal tersebut di atas 

sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang mengamati 

langsung bahwa para pegawai sudah tergolong baik karena berusaha untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya namun di 
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dalam penggunaan serta pemanfaatannya masih belum terlalu optimal. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu AS, Sekretaris 

DPMPTSP Kabupaten Gowa mengatakan bahwa: 

“Sejak 1 September 2018 diberlakukan sampai saat ini penerapan OSS 

belum maksimal tetapi sangat meringankan beban karena merasa aman 

dan terjaga dengan aplikasi OSS dan sebelum adanya OSS rentang sekali 

adanya kesalahan jadi sangat menguntungkan bagi kami dan para 

masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan” (Hasil Wawancara 

Kamis 03 November 2022). 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan OSS selama diterapkan dalam 

menunjang pelayanan publik, apa saja yang harus diperhatikan di dalam 

menggunakan fasilitas untuk melayani masyarakat dan jenis izin apa yang masuk 

OSS agar memudahkan penggunanya bisa tepat waktu dan memberikan 

kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani. Hal tersebut di atas sudah sesuai 

dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang mengamati langsung 

bahwa para pegawai sudah tergolong baik karena berusaha untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya namun di dalam penggunaan 

serta pemanfaatannya masih belum terlalu optimal. Selanjutnya hasil wawancara 

dengan informan berikutnya yaitu AR, Seksi Penelitian Administrasi dan 

Penetapan Pajak dan Retribusi DPMPTSP Kabupaten Gowa: 

“Pelaksanaan OSS selama ini memudahkan masyarakat karena mereka 

bisa mengakses dimanapun mereka berada dan kapanpun juga. Dengan 

adanya sistem ini otomatis masyarakat ataupun pengguna layanan merasa 

bahwa sistem ini baik dan memudahkan mereka, tetapi masyarakat yang 

belum mengetahui diperlukan pendampingan khusus.” (Hasil Wawancara 

Kamis 03 November 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa menunjang pelayanan publik, apa saja yang harus diperhatikan di dalam 

menggunakan dan memanfaatkan fasilitas untuk melayani masyarakat dan jenis 

izin apa yang masuk OSS agar memudahkan pengguannya bisa tepat waktu dan 

memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang layani. Meskipun masih memiliki 

kekurangan terutama bagi masyarakat yang tidak terlalu paham mengenai 

penggunaan fasilitas layanan tersebut, sehingga para pegawai harus mengarahkan 

langsung bagaimana cara pengisian data dalam situs situs tersebut. Hal tersebut di 

atas sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang 

mengamati langsung bahwa para pegawai sudah tergolong baik karena berusaha 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum terlalu paham mengenai 

OSS tersebut. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu S 

salah seorang masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya program baru terkait IMB yang diambil alih Dinas PU 

tetapi masih di koordinir oleh DPMPTSP sehingga membuat masyarakat 

harus bolak-balik. Saran saya agar pengurusan perizinan terkhusus IMB 

agar diolah oleh satu Dinas saja.” (Hasil Wawancara Rabu 09 November 

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dan informan diatas dapat dianalisa bahwa 

berkaitan dengan kejelasan dalam perizinan IMB agar memudahkan masyarakat 

dan mengefisienkan waktu agar pengurusannya lebih jelas, saran dari masyarakat 

selaku penerima pelayanan agar lebih menjelaskan Dinas yang mengurus terkait 

tersebut. Hal tersebut di atas sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti selama 

di lapangan yang mengamati langsung bahwa para pegawai sudah tergolong baik 
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karena berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa 

membeda-bedakan, dan memberikan pemahaman ketika masyarakat tersebut 

kurang paham agar pelayanan yg diberikan maksimal. Selanjutnya hasil 

wawancara dengan informan berikut nya itu DS salah seorang masyarakat yang 

ditemui mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya OSS saya tidak perlu putar balik tetapi saya bisa 

mengaksesnya kapanpun terus kalau ada hal yang saya tidak paham bisa 

lewat via telfon saja tanpa harus ke kantor” (Hasil Wawancara Rabu 09 

November 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dari kalangan 

masyarakat dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan hal penggunaan dan 

pemanfaatan aplikasi untuk kepentingan pelayanan dari segi aspek yang harus 

diperhatikan ialah bagaimana kenyamanan dari masyarakat dalam menerima 

pelayanan terkait dengan pengurusan dokumen perizinan yang sesuai dengan 

kebutuhan.  

c. Motivasi 

 Tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh para birokrat adalah pekerjaan 

yang bersifat teknis sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan 

implementasi kebijakan adalah yang bersifat teknis juga. Pada umumnya pola 

pekerjaan para birokrat bersifat rutin, dan sehari-hari cenderung menghadapi 

pekerjaan yang sama. Pola interaksi dengan warga cukup intens sehingga 

hubungan antara pegawai dengan warga masyarakat cukup dekat dan bahkan 

kadang-kadang terus bersentuhan langsung setiap hari. Misalnya pegawai 

DPMPTSP yang bekerja secara berkala atau setiap ssat dapat berinteraksi dengan 
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warga masyarakat karena pilihan masyarakat sebagai tempat pengurusan izin. 

Berkaitan dengan aspek motivasi, peneliti kemudian mewawancarai IS selaku 

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa: 

“Secara keseluruhan operasional pelayanan perizinan terpadu satu pintu 

berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Hal-hal yang harus diperhatikan 

yaitu bagaimana para pekerja bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku” 

(Hasil Wawancara Jum’at 04 November 2022). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa beraitan dengan hal motivasi, secara keseluruhan operasional dari 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu telah berjalan cukup baik. Pegawai 

memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait hal-hal yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan perizinan. Hal tersebut cukup sesuai dengan hasil observasi 

peneliti selama di lapangan yang menemukan bahwa meskipun pelayanan sudah 

cukup baik, pegawai memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait 

pengurusan perizinan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya 

yaitu AS selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Gowa mengatakan bahwa: 

“Untuk hal pelayanan perizinan di kantor kami dilaksanakan secara online. 

Jadi masyarakat yang ingin mengurus bisa langsung mendaftar di halaman 

web kita dan sudah pasti kami memperhatikan SOP dengan memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat” (Hasil Wawancara Kamis 03 

November 2022). 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan hal motivasi, masyarakat yang memiliki kepentingan 

untuk mengurus dokumen perizinan dibantu oleh pegawai sampai dengan 

terbitnya surat izin yang dibutuhkan. Hal tersebut di atas sudah sesuai dengan 

hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung bahwa 

dalam hal operasional pelayanan di Dinas PMPTSP ini melalui tahapan yang 
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diselenggarakan secara online, pegawai memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu AN selaku Seksi 

Penelitian Administrasi dan Penetapan Pajak & Retribusi DPMPTSP Kabupaten 

Gowa mengatakan bahwa: 

“Secara umum saya rasa operasional dari pelaksanaan kami sudah cukup 

baik, contohnya bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen perizinan 

bisa lebih cepat karena sekarang menggunakan sistem online jadi 

masyarakat sangat dipermudahkan” (Hasil Wawancara Jum’at 04 

November 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dianalisa 

bahwa berkaitan dengan hal motivasi, operasional dari pelaksanaan pelayanan di 

Dinas ini secara umum sudah baik karena sudah berbasis online. Masyarakat yang 

berkepentingan langsung mendaftarakan dirinya melalui halaman resmi Dinas ini 

untuk selanjutnya mengikuti prosedur penerbitan dokumen perizinan. Hal tersebut 

di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati 

bahwa dalam operasional pelayanan di Dinas ini sudah berbasis online, dan 

pegawai selaku garda terdepan bersedia memberikan pemahaman apabila terdapat 

hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara 

dengan informan berikutnya yaitu S selaku masyarakat yang ditemui mengatakan 

bahwa: 

“Secara operasionalnya sudah baik karena sepengatahuan saya yang 

berkaitan dengan hal ini, kita masyarakat jika ingin mengurus sesuatu 

melalui layanan online. Jadi yang saya rasa yang harus diperhatikan ialah 

tentang bagaimana kenyamanan kami masyarakat dalam mengurus 

dokumen-dokumen perizinan yang kami butuhkan” (Hasil Wawancara 

Rabu 09 November 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dari kalangan 

masyarakat dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan hal motivasi dalam 
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operasional yang diberikan yang harus menjadi perhatian tentunya ialah 

bagaimana pelayanan yang dilaksanakan secara online ini bisa benar-benar 

berjalan dengan baik dan optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat dibanding 

dengan metode pelayanan yang ada sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

observasi peneliti selama dilapangan dimana para pegawai berusaha memberikan 

pelayanan yang optimal sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam 

mengurus perizinan. Selanjutnya hasil wawancara dengan infroman berikutnya 

yaitu DS salah seorang masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa: 

“Jadi pelaksanaan operasional pelayanan diikerjakan secara online dan 

sebenarnya dengan adanya hal ini kita sebagai masyarakat harusnya 

semakin mudah, hanya saja terkadang kami masih bingung untuk 

mendaftar online” (Hasil Wawancara Rabu 09 November 2022).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan di atas dari 

kalangan masyarakat dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan hal motivasi dalam 

operasional pelayanan, para pegawai dituntut untuk semakin mempermudah 

masyarakat dalam mendapat pelayanan. Disinilah peran para pegawai dibutuhkan 

dalam membantu masyarakat dalam mengakses perizinan.  

2. Pembahasan 

Pegawai yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan secara 

langsung atau yang berinteraksi langsung dengan pegawai yang dilayani atau 

masyarakat disebut sebagai birokrat garis depan. Dalam prakteknya pemberian 

pelayanan publik seringkali menuai kritikan dari masyarakat akibat adanya sikap 

dan perilaku birokrat garis depan yang kurang mencerminkan adanya 

keberpihakan kepada masyarakat yang dilayani. 
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Pegawai bekerja dengan sumber daya yang tidak memadai dalam beberapa 

keadaan dimana permintaan terhadap berbagai jenis layanan akan selalu 

meningkat untuk memenuhi penawaran yang disediakan oleh instansi 

penyelenggara layanan. Oleh sebab itu, mereka para birokrat tidak pernah bisa 

bebas dari implikasi batasan-batasan yang signifikan. Adanya keterbatasan-

keterbatasan yang dialami oleh para birokrat tersebut, pada akhirnya mereka 

memiliki kebijaksanaan yang luas dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber 

daya secara terbatas. Dalam penerapan sumber daya terhadap pekerjaan, mereka 

dihadapkan pada ketidakpastian yang bersumber dari konflik atau tujuan yang 

tidak jelas yang memberikan petunjuk tidak merata atas pekerjaan mereka. 

Para birokrat juga dihadapkan pada ketidakpastian lain yang timbul dari 

kesulitan-kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi hasil kerja. Kondisi 

pekerjaan birkorat berinteraksi secara rutin dengan masyarakat sehingga 

mempengaruhi tingkat dimana kepuasan masyarakat menjadi prioritas. Sementara 

banyak aspek dari pekerjaan mereka mempertimbangkan orientasi masyarakat, 

sementara yang lain cenderung mengurangi komitmen terhadap pekerjaan.   

a. Kemampuan dan Kepribadian 

Pegawai merupakan suatu potensi kesuksesan untuk mengimbangi 

perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja 

pimpinan, dituntut tersedianya tenaga yang setiap saat memenuhi kebutuhan. 

Keseluruhan tugasnya akan bermanfaat dan berhasil baik, apabila diusahakan oleh 

pribadi itu sendiri pengembangannya. Dengan adanya pengembangan diharapkan 
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seseorang mempunyai kemampuan kerja yang serbaguna, berhasil guna dan dapat 

bekerja sesuai kebutuhan serta tuntutan dimana organisasi ia bekerja. 

Istilah birokrasi garis depan merujuk kepada aparat birokrasi yang 

langsung berhubungan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat 

birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik atau mereka yang 

memberikan pelayanan publik.  Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu bekerja berdasarkan pekerjaan yang diberikan. Kepemilikan 

nilai birokratik, formalistik atau hierarkis para pegawai bersumber dari 

pemahaman realitas struktur organisasi yang berlaku dan tugas pokok dan fungsi 

yang ditetapkan untuk masing-masing kerja setiap pegawai.  

 Kemampuan dan kepribadian nilai melibatkan pegawai untuk tidak puas 

dengan kondisi kerja dan nilai-nilai usang yang dihadapi. Artinya, para pegawai 

dituntut melakukan kontras terhadap kenyataan kerja yang sering menunggu 

perintah atau petunjuk atasan dengan mendorong insiatif, kebebasan dan kemauan 

untuk bekerja secara mandiri.  

Dari beberapa keterangan dari informan yang dihimpun dan kemudian 

disimpulkan terkait dengan aspek kemampuan dan kepribadian, secara umum para 

pegawai bersikap dan berperilaku dengan baik kepada masyarakat yang dilayani. 

Para pegawai juga dalam memberikan pelayanannya berpedoman pada standar 

operasional prosedur yang ada untuk lebih mengoptimalkan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Peran para pegawai sangat dibutuhkan dalam 
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memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar mereka 

mendapatkan kepuasan tersendiri. 

Pada dasarnya kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang 

dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat mendatang. Sangat sulit 

untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran 

masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. 

Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan 

tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen berkaitan dengan janji 

menyelesaikan sesuatu seperti diinginkan, penanganan keluhan konsumen, kinerja 

pelayanan yang tepat, menyediakan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan serta 

tuntutan pada kesalahan. 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memahami kebutuhan 

yang dilayani, cepat dalam memberikan layanan, tepat waktu, dan tanggap akan 

pemenuhan kebutuhan yang dilayani. Untuk itu upaya peningkatan kualitas 

pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan 

dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat 

diberikan secara transparan, cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah 

dilaksanakan serta tidak diskriminatif. 

Pegawai dituntut untuk menerapkan prinsip equality dalam menjalankan 

fungsi yang sebenarnya. Artinya pelayanan tidak boleh diberikan secara 

diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan 
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dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas 

pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

b. Kejelasan 

Kejelasan kinerja antara organisasi dan pegawai perlu dibangun agar 

menciptakan kerjasama yang baik antara organisasi dan pegawai. Sehingga 

pegawai mampu memahami dan berkontribusi mendalam kepada organisasi. 

Kesan umum di masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi 

utamanya dalam memberikan pelayanan publik saat ini masih dicitrakan dengan 

kondisi kredibilitas yang buruk, dimana pelayanan yang diberikan identik dengan 

prosedur yang berbelit-belit dan tidak jelas, persyaratan yang rumit dan tidak 

masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. 

Dari hasil observasi di lapangan, dapat di ambil kesimpulan dengan adanya 

pengurusan perizinan berbasis online memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pengurusan dikarenakan semua ketentuan persyaratan yang diperlukan terkait 

waktu, biaya serta kepastian pengurusan sudah tertera dengan jelas. Sehingga 

masyarakat dengan mudah mengurus perizinannya. Dimana masyarakat bisa 

melakukan pengurusan perizinan di mana pun dan kapan pun. Dan ketika 

masyarakat kurang paham mengenai aplikasi tersebut pegawai bisa membantu 

masyarakat agar lebih mudah. Selanjutnya berdasarkan dari beberapa keterangan 

dari informan yang dihimpun dan kemudian disimpulkan terkait dengan adanya 

aplikasi OSS didalam menunjang pelayanan publik dari aspek kejelasan ini dari 

segi penggunaan dan pemanfaatannya belum berjalan dengan optimal 

dikarenakanakan ada beberapa perizinan yang harus dilakukan di dua tempat yang 
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berbeda yaitu terkait pengurusan perizinan IMB dan masih banyak masyarakat 

awam yang belum paham penggunaanya sehingga para pegawai diharapkan 

mengantisipasi hal tersebut.  

Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan prosedur atau standar 

tertentu. Standar prosedur pelayanan publik adalah spesifikasi teknis pelayanan 

yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. Standar 

pelayanan publik teresbut merupakan ukuran atau persyaratan baku yang harus 

dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prosedur pelayanan wajib 

dimiliki oleh institusi penyelenggara layanan publik untuk menjamin diberikannya 

pelayanan yang berkualitas oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat 

penerima layanan merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. 

Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka akan sangat mungkin terjadi pelayanan 

yang diberikan jauh dari harapan. 

c. Motivasi 

Motivasi merupakan semangat bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam 

menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik maka para pegawai akan 

merasa bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan 

pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Motivasi dilaksanakan bukan 

dari atasan saja, tetapi juga dari diri sendiri yang mana motivasi tersebut diartikan 

sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pegawai yang menempati posisi pada tataran birokrasi ini umumnya 

memiliki keahlian yang cukup strategis dan bukan hanya melaksanakan tugas 
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formal rutin, tetapi juga menjadi mediator antara masyarakat dengan organisasi 

pemberi layanan secara umum. Sehubungan dengan itu performa organisasi dalam 

persepektif pelayanan publik sangatlah ditentukan oleh sejauhmana birokrasi  ini 

mampu menerjemahkan berbagai kepentingan dan keinginan atau kebutuhan 

masyarakat terhadap birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik 

Dari beberapa keterangan dari informan yang dihimpun dan disimpulkan 

terkait dengan aspek motivasi dalam hal pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, dimana pelayanan perizinan yang berbasis online diharapkan mampu 

membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan, meminimalisir waktu yang 

terpakai sehingga pengurusan akan lebih efektif dan efisien. Masyarakat bisa 

mendapatkan informasi terkait dengan penerbitan dokumen perizinan dan lain-lain 

melalui halaman web dpmptsp.gowa.go.id sekaligus mendaftarkan data diri jika 

ingin melakukan dan mengikuti prosedur penerbitan dokumen perizinan.  

Kualitas layanan untuk menghasilkan pelayanan yang prima sebagai 

pegawai harus ditingkatkan sehingga pelayanan lebih efektif dimana syarat nya 

adalah keramahan, sikap bersahabat, pelayanan yang cepat dan memuaskan, 

informasi yang tepat, jelas dan akurat. Dibalik pelayanan yang prima harus 

memiliki motivasi kerja yang tinggi, semakin tinggi motivasi pegawai dalam 

bekerja semakin cepat pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Motivasi 

memiliki peranan yang penting dalam kinerja disebabkan memiliki keinginan 

untuk meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang dikerjakan. 
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 Hal terpenting dalam melakukan pelayanan ialah bagaimana pegawai 

dapat memberikan pelayanan yang dapat menghasilkan pelayanan yang ekonomis, 

efektif. Efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. 

Keberadaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu organisasi yang berwenang melakukan 

kegiatan pelayanan perizinan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan 

terbaik sesuai keinginan masyarakat, kebutuhan, harapan, tuntutan masyarakar 

yang ingin mendapatkan perizinan yang memadai. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Gowa secara umum telah terlaksana dengan baik, terlepas dari 

beberapa kelemahan yang ada di dalam proses layanannya.  

1. Dari segi kemampuan dan kepribadian dimana para pegawai bersikap dan 

berperilaku dengan baik kepada masyarakat yang dilayani. Para pegawai 

juga dalam memberikan pelayanannya berpedoman pada standar 

operasional prosedur yang ada untuk lebih mengoptimalkan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana 

seorang pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

prima, sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

2. Kejelasan, yang di dalam aspek ini dimana dengan terdapat program baru 

terkhusus pengurusan IMB yang dikerjakan oleh Dinas PU tetapi masih 

dikontrol oleh DPMPTSP sehingga membuat masyarakat harus mengurus 

di dua Dinas yang berbeda. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang 

ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektifitas dan kinerja yang 

tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu 

organisasi dalam proses pencapaian tujuannya tanpa kinerja yang baik 

disemua tingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi 
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menjadi sesuatu yang sangat sulit dan bahkan mustahil. Oleh karena itu 

profesionalisme aparatur mesti diperhatikan dalam diri setiap pegawai agar 

dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang diberikan 

oleh seorang pegawai. 

3. Motivasi, dalam aspek ini dimana masih ada beberapa masyarakat yang 

belum terlalu paham dalam penggunaanya sehingga diperlukan peran 

pegawai dalam membantu masyarakat sehingga semua nya mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam pengurusan perizinan. Permasalahan pada 

birokrasi terjadi pada aktivitas pelaksanaan tugas. Maka dari itu diperlukan 

penanganan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja 

organisasi yang efektif. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus 

juga mencakup aspek struktural da individual, secara kelembagaan dan 

lingkungan agar dapat menyentuh semua lini yang bersinggungan 

langsung dengan masyarakat. Hal motivasi dalam kinerja pegawai dapat 

dilihat dari sejauh mana keinginan seorang dalam dirinya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

B.  Saran  

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih 

mengoptimalkan pelayanan offline terutama masyarakat pada dataran 

tinggi karena masih sulit mengakses pelayanan online karena jaringan 

yang tidak stabil.  
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2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus lebih 

mengoptimalkan pelayanan termasuk pada pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan tetap pada Kantor PTSP agar memudahkan masyarakat dalam 

pengurusannya. 

3. Seharusnya diadakan sosialisasi  di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar para masyarakat lebih memahami dan 

mengetahui tentang pelayanan berbasis online, sehingga semua kalangan 

masyarakat dapat mengetahui dan mengakses aplikasi yang telah 

disiapkan. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak H. Indra Setiawan Abbas,S.Sos.,M.Si 

 Selaku Kepala DPMPTSP 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nawawi,S.Ip.,M.Si Selaku 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan 

DPMPTSP 

 

 

 

Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Andri Ap.,M.Si dan Bapak Janjang SE 

Selaku Seksi Penelitian Administrasi dan Penetapana Pajak & 

Retribusi dan Seksi Perizinan & Non Perizinan DPMPTSP
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Gambar 4.4 Wawancara dengan Ibu Ari Syafardini SE.,M.Si Selaku Sekretaris 

DPMPTSP 

 

 

Gambar 4.5 Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku masyarakat 
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Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Daeng Sibali selaku masyarakat 

 

 

 

Gambar 4.7 Wawancara dengan Bapak Khairul Selaku masyarakat 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA 

 

Data yang dibutuhkan Keterangan 

Profil Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Gowa 

Tugas pokok dan fungsi, 

keadaan SDM, Sarana 

Prasarana, Visi Misi, Struktur, 

keadaan pegawai dll. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan untuk informan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu: 

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai struktur organisasi saat ini? 

2. Apakah ada kekurangan pada struktur yang ada saat ini? 

3. Menurut bapak/ibu apakah struktur organisasi ini sudah mewakili tugas dan 

fungsi semua pegawai? 

4. Apakah terdapat prosedur khusus dalam melakukan pelayanan? 

5. Apa saja kendala dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat? 

6. Apakah dalam melakukan pelayanan terdapat intervensi dari pimpinan? 
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7. Apakah dalam melakukan pelayanan terdapat intervensi dari rekan kerja? 

8. Bagaimana bapak/ibu melihat budaya organisasi dalam organisasi ini? 

9. Apa hal yang bapak/ibu anggap berkesan setiap melakukan pelayanan dengan 

pimpinan maupun rekan kerja? 

10. Apa saran bapak/ibu dalam setiap pelaksanaan pelayanan di kantor bapak/ibu? 

 

Informan masyarakat:  

1. Apakah bapak/ibu rasakan saat berkunjung di kantor ini? 

2. Bagaimana bentuk pelayanan pegawai dalam pengurusan izin? 

3. Bagaimana bapak/ibu berkomunikasi dengan pegawai? 

4. Bagaimana respon mereka terhadap kedatangan bapak/ibu? 

5. Apakah pegawai memberikan arahan mengenai kebutuhan bapak/ibu terkait 

pelayanan perizinan? 

6. Apakah bapak/ibu mengalami kendala dalam pengurusan perizinan? 

7. Apakah pegawai melayani anda dengan cepat? 

8. Apakah kesan bapak/ibu setelah dilayani pegawai? 

9. Apakah saran bapak/ibu mengenai pelayanan pegawai? 
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