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A B S T R A K 
 
 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Tanjungpinang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas 
memberikan pelayanan Perizinan kepada masyarakat/dunia usaha secara prima 
(cepat, tepat, benar, bersih dan transparan) minimal memenuhi standar yang telah 
ditetapkan (standar prosedur, biaya dan waktu). Badan Pelayanan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan dituntut 
untuk menerapkan prinsip Good Governance dimana Good Governance (tata 
pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 
Good Governance dalam Pelayanan Pemerintahan (Studi Pelayanan Satu Pintu 
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang). Pembahasan 
dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu 
kepada pendapat Sedarmayanti (2004:7) Adapun yang dijadikan sebagai informan 
dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang. Setelah data terkumpul maka data 
dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam Pelayanan Pemerintahan 
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Tanjungpinang belum melaksanakan prinsip Good Governance. Hal ini dapat 
dilihat darimasih belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
kerjanya karena masih banyak pegawai maupun masyarakat yang belum dapat 
mematuhi prosedur yang di tetapkan terhadap pelayanan perizinan. Masih 
kurangnya pelayanan publik yang responsif terhadap pelayanan perizinan, 
kemudian  sumber daya manusia atau pegawai  yang masih belum dapat melayani 
dengan masyarakat dan pihak swasta. Kemudian masih kurangnya informasi yang 
diberikan oleh Peberkaitan dengan perizinan, waktu, biaya, prosedur maupun 
syarat. 

 
Kata Kunci : Pelayanan, Good Governance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

A B S T R A C T 
 

Integrated Licensing Service Agency and Investment Tanjungpinang a 
regional work units assigned to provide services to the community Licensing / 
business is primed (fast, precise, correct, clean and transparent) meet the 
minimum standards set (standard procedures, costs and time ). Integrated Service 
Agency and Investment Tanjungpinang in providing services required to 
implement the principles of good governance in which good governance (good 
governance) is the practice of governance in order to provide good service to the 
public. 

 
The goal in this study is to investigate the implementation of the principles 

of Good Governance in Government Services (Services Study One Door 
Integrated Licensing Service Agency Tanjungpinang). The discussion in this 
paper uses qualitative descriptive technique by referring to the opinion of 
Sedarmayanti (2004: 7) As that serve as informants in this study as many as seven 
people. Once the data is collected, the data in this study were analyzed with 
descriptive qualitative data analysis techniques. 
 

The conclusion of this research is in the Government Services Integrated 
Licensing Service Agency and Investment Tanjungpinang have not implemented 
the principles of Good Governance. It can be seen darimasih not yet fully 
implement accountability in its implementation because there are many employees 
and people who have not been able to comply with the procedures in charge of the 
licensing service. There is still a lack of public services that are responsive to 
licensing services, then human resources or employee is still not able to serve the 
public and private sectors. Then still a lack of information provided by 
Peberkaitan with licensing, time, cost, procedure or condition. 
 
Keywords: Services, Good Governance 
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1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani 

setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik 

harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam 

berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil 

dan kebutuhan dasar masyarakat.Dengan kata lain seluruh kepentingan yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu 

pelayanan. 

Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang 

menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses 

berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan 

suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan 

pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang 

dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. 

Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu 

fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi 

pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk 

merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum 

(public sevice). Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi 

pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat. 



2 
 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu 

masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta 

kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari 

masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara Iangsung 

maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha 

pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini 

penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh 

pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. 

Sudah seharusnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik 

tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola 

penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah 

sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan 

masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif 

untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin 

mendengarkan kebutuhan publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi 

peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. 

Pelayanan publik di Kota Tanjungpinang masing diwarnai oleh pelayanan 

yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu 

perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar 

(pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia 

dan hal ini masih berlaku di Kota Tanjungpinang. Di mana hal ini juga sebagai 

akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh 

rakyat. Pelayanan publik juga merupakan bagian yang krusial dalam praktek 
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negara demokrasi, bahkan banyak ahli mengatakan bahwa pelayanan publik 

sebagai demokrasi dalam artian yang sebenarnya karena demokrasi sebagai 

konsep hanya dapat dirasakan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada rakyatnya. 

Local government (pemerintah daerah) dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan 

penerapan prinsip good governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang 

baik). Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam 

menyediakan barang dan jasa publik (publik goods dan services.). Prinsip-prinsip 

good governance antara lain adalah prinsip efektifitas (effectiveness), keadilan, 

(equity), Partisipasi (participation), Akuntabilitas (accountability) dan tranparansi 

(transparency). 

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang 

mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula 

pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal 

harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan 

pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas 

(accountability). Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip 

good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam 

menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif 

dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep 

good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara 

(state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). 
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Dengan satu tawaran paradigma baru, maka otonomi daerah tidak 

sematamata sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut 

kesuburan ekonomi pemerintah semata (misalnya: tercermin dalam Pendapatan 

Asli Daerah), tetapi juga soal akses keterlibatan masyarakat, fasilitas 

perkembangan ekonomi swasta, penegakan asas good governance, (partisipasi, 

transparansi dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain 

sebagainya. Dalam menghadapi era globaisasi yang penuh tantangan dan peluang. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 

Kota Tanjungpinang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang yang bertugas memberikan 

pelayanan Perizinan kepada masyarakat/dunia usaha secara prima (cepat, tepat, 

benar, bersih dan transparan) minimal memenuhi standar yang telah ditetapkan 

(standar prosedur, biaya dan waktu). Adapun jenis perizinan yang dilayani oleh 

BP2TPM Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

1. Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)  
3. Izin Tempat Usaha (SITU)  
4. Izin Usaha Kepariwisataan, yang terdiri dari :x 

a. Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan  
b. Izin Usaha Tour & Travel, Biro Jasa  
c. Izin  Usaha  Keimigrasian,  Biro  Perjalanan Wisata  
d. Izin Usaha Panti Pijat/Spa/Massage  
e. Izin Usaha Restoran, Pujasera Terbuka  

5. Izin Usaha Tempat Hiburan  
6. Tanda Daftar Industri (TDI)  
7. Izin Usaha Industri (IUI)  
8. Izin Perluasan  
9. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
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10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  
11. Tanda Daftar Gudang (TDG)  
12. Izin Gangguan (HO)  
13. Izin penyelenggara Reklame 

 
Berikut merupakan skematik proses perizinan pada BP2TPM Kota 

Tanjungpinang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BP2TPM Kota Tanjungpinang, 2014 

2. Perumusan Masalah  

Seperti yang kita ketahui bahwasanya tanpa adanya partisipasi masyarakat 

dalam mewujudkan good governance maka tata kelola pemerintahan yang baik 

akan tidak tercapai, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan 

Pemerintahan (Studi Pelayanan Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang)”? 
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3. Konsep Teori 

3.1. Governance 

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-

urusan public. World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) memberikan definisi 

governance sebagai “the way state power is used in managing economic and 

social resources for development of society” yang artinya kekuasaan negara 

digunakan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi 

perkembangan masyarakat. Sedangkan UNDP mendefinisikan governance sebagai 

“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a 

nation affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada 

cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek 

politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara. 

Pemerintahan yang baik. Cita negara berdasarkan hukum, dimana 

masyarakatnya merupakan self regulatory society. Dengan demikian, pemerintah 

sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi 

visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan 

terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti keluhan-

keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan 

sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan 

akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap feedback dan meningkatkan 

peran serta masyarakat. 
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Menurut Krina (2003:4) Governance yang diterjemahkan menjadi tata 

pemerintahan adalah penggunaan wewenag ekonomi, politik, dan administrasi 

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan 

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani perbedaan diantara 

mereka. 

Konsep “sound governance” menurut Domai (2013:7) dalam jurnalnya 

Sound Governance Inovasi Kebijakan dan Administratif digunakan sebagai 

alternatif dari istilah good governance karena beberapa alasan. Pertama, ini lebih 

komprehensif daripada konsep lain yang ditinjau sebelumnya, dan berisi elemen 

governance global atau internasional yang penting. Kedua, ini juga berisi fitur 

normatif atau teknis dan rasional dari good governance. Meski begitu, ini 

menghasilkan pandangan seimbang seputar governance yang kurang condong, dan 

mempertimbangkan fitur murni dari sistem governance pribumi yang mungkin 

berkonflik dengan struktur kekuatan neo-kolonialis dominan. Dengan kata lain, 

sebuah pemerintah atau governance bisa dikatakan sound (jelas) meski sistemnya 

berkonflik dengan kepentingan imperialis dan kebijakan intervensinya. Ketiga, 

konsep sound governance memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih 

unggul daripada good governance, dan dianggap jelas secara teknis, profesional, 

organisasional, manajerial, politik, demokratik dan ekonomi. Ini juga dikatakan 

jelas dalam kapasitas dan perilaku antisipasinya; ini dikatakan demokratik dalam 

karakter, respon dan kompetensinya; dan nilai budayanya ditanamkan dalam nilai 
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dan struktur masyarakat. Keempat, sound governance bercocokkan dengan nilai 

konstitusi dan responsif kepada norma, aturan dan rejim internasional. Good 

governance yang didefinisikan sebagai proponennya serign mengabaikan fitur 

konstitusional penting yang membatasi negara-bangsa dan pemerintah berdaulat. 

3.2. Good Governance 

Pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan jembatan antara norma 

hukum dengan norma etika. Menurut MM Billah , istilah ini mengartikan pada 

makna aslinya, yaitu Governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan 

atau yang mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negeri. Kerena itu Good 

Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingakah laku yang berdasarkan 

pada nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi 

masalah publik untuk mengwujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan 

kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas 

pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil 

yang direpresentasikan oleh Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) seperti 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga sektor swasta. 

Singakatnya, tuntutan pada Good Governance tidak selayaknya di tujukan 

kepada penyelenggara Negara atau pemerintahan, melaikan juga pada masyarakat 

di luar struktural birokrasi pemerintahan secara bersemangat menuntut 

penyelenggaraan Good Governance pada negara. Menurut Dwiyanto (2004;21), 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai sistem administrasi yang 

melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders) baik dari pemerintah maupun di 
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luar pemerintah, sedangkan Sedarmayanti (2003;2) menyatakan bahwa good 

governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam 

melaksanakan penyediaan publik goods and service. Untuk mewujudkan 

kepemerintahan yang baik (good governance) salah satu unsur yang harus 

terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi / 

lembaga dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan 

mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam 

memberikan layanan prima kepada publik. 

Keberadaan governance menurut Subarsono (2003;39) digunakan karena 

institusi pemerintah (government) tidak lagi memadai jika diperlakukan sebagai 

satu-satunya institusi untuk menjalankan fungsi goveming.  

Model-model untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, UNDP dalam 

Sedarmayanti, (2004;37)  antara lain : 

1. Model kepemerintahan ekonomi (economic governance model) meliputi 
proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di 
dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. 

2. Model kepemerintahan politik (political governance model) : mencakup 
proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan . 

3. Model kepemerintahan administratif (administrative governance model) : 
sistem implementasi kebijkan. 

 
Kooiman dalam Sedarmayanti (2004:2) mengemukakan bahwa governance 

ialah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan 

masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. 

Pada dasarnya, istilah governance bukan hanya berarti kepemerintahan sebagai 

suatu kegiatan saja, melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, 
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pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Dan berdasarkan dari apa yang 

diungkapkan oleh Kooiman di atas, dapat dipahami bahwa keterlibatan 

masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam 

konsep good governance.  

3.3. Indikator Good Governance 

Keberadaan governance menurut Subarsono (2003;39) digunakan karena 

institusi pemerintah (government) tidak lagi memadai jika diperlakukan sebagai 

satu-satunya institusi untuk menjalankan fungsi goveming. Model-model untuk 

mewujudkan kepemerintahan yang baik, UNDP dalam Sedarmayanti, (2004;37)  

antara lain : 

1. Model kepemerintahan ekonomi (economic governance model) 
meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan 
ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara 
ekonomi. 

2. Model kepemerintahan politik (political governance model) : 
mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan 
kebijakan . 

3. Model kepemerintahan administratif (administrative governance 
model) : sistem implementasi kebijkan. 
 

Implementasi dari good governance di era reformasi ditandai adanya 

kelembagaan dalam governance yang melibatkan secara aktif keberadaannya 

terhadap 3 komponen yaitu Negara, sektor swasta dan masyarakat yang saling 

berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Negara menciptakan 

lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sector swasta menciptakan 

pekerjaan dan pendapatan, adapun masyarakat memfasilitasi interaksi social 

budaya politik, menggerakkan kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam 

kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. 
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3.4. Ruang Lingkup Good Goverment dan Good Governance 

 Konsep dasar dari Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan 

lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola 

administrasi pemerintahan. Di tingkat Pemerintahan Pusat maka konsep 

Pemerintah (Government) merujuk pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan 

Negara beserta Para Kabinet Pemerintahan. Sedangkan Tata Pemerintahan 

(Governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya 

antar elemen yang ada.  

Pada tingkat Pemerintahan Negara konsep Tata Pemerintahan (Good 

Governance) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah Indonesia ( Presiden 

dan Kabinet), kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan 

sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan 

proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang 

seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut. 

3.5.  Sound Governance 

 Dalam  Jurnal Fadillah Putra (2009) Sound governance sebagai wacana 

baru yang muncul sebagai kritik good governance, Setelah good governance, 

maka fase berikutnya adalah menginklusifkan hubungan negara kaya dengan 

negara miskin melalui agenda Sound Governance. Formula dasar Sound 

Governance empat aktor dalam tata laksana pemerintahan , yaitu tiga aktor sudah 

diketahui dalam konsep good governance yaitu inklusifitas relasi politik antara 

negara, civil society, bisnis yang sifatnya domestik dan satu lagi aktor yaitu 
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kekuatan internasional. Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, 

organisasi dan perjanjian internasional.  

Sound Governance menyadarkan kembali bahwa konsep-konsep non-barat 

sebenarnya banyak yang dapat digunakan, khususnya di bidang pemerintahan. 

Selain itu Sound governance pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi 

atau invoasi lokal dalam tata pemerintahan (pola relasi pemerintah, swasta dan 

masyarakat) dengan membuka kembali peluang variable-variable yang absen 

yaitu kearifan lokal bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai 

dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal. Tentu ukuran universal tentang 

kesejahteraan rakyat dan prasyarat-prasyarat dasar universal lainnya terkait 

demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap ditegakkan 

3.6. Bentuk Pelayanan Pemerintah 

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi 

hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara 

yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun 

hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu 

negara.Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 

a. Pertama : Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 
status kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan atau 
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini 
antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte 
kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), 
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / 
Penguasaan Tanah dan sebagainya. 
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b. Kedua : Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan 
telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 

c. Ketiga : Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain 
sebagainya. 
 

Dari beberapa bentuk pelayanan diatas maka pelayanan yang diberikan 

pegawai kelurahan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kepada masyarakat 

termasuk bentuk pertama yaitu termasuk bentuk pelayanan administratif dimana 

pelayanan menghasilkan bentuk surat menyurat yang harus dilaksanakan dengan 

prinsip Good Governance. 

3.7. Pelayanan   

Pelayanan umum hendaknya sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa 

tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat, serta peningkataan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan 

umum, yang menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan umum. Dengan kata 

lain antara kepentingan umum ada hubungan dengan pelayanan umum. Meskipun 

dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena 

adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. 

Paradigma rakyat pelayan pemerintah dewasa ini telah berubah menjadi 
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pemerintah pelayan masyarakat. Perubahan ini terjadi karena perkembangan dari 

pemikiran manusia modern. 

Istilah pelayanan mengandung dua hal pokok yang menjadi pengertiannya, 

yaitu melayani dan dilayani. Pelayanan dipahami sebagai aktivitas atau kegiatan 

untuk memberikan bantuan dalam menyiapkan, mengurus, dan membuat jadi 

suatu hal yang menjadi keperluan dari kebutuhan seseorang. Menurut Moenir 

(2002:191) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain secara langsung. Kemudian dijelaskan lebih lanjut kriteria pelayanan 

menurut Moenir (2006:41-44) : 

1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan. 
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar. 
3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. 
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. 
 

Berdasarkan kriteria pelayanan menurut Moenir, pelayanan yang diberikan 

harus menjadi sesuatu yang mudah, bukan sebaliknya sulit. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa banyak pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dipersulit, 

padahal prosedurnya sangatlah mudah. Dan banyak masyarakat sebagai yang 

dilayani mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, pilih kasih yang dikarenakan 

memiliki kedekatan dengan yang melayani dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut tentang pemaham pelayanan dijelaskan Fitzsimmons (Inu 

Kencana 2003: 116) yang mengatakan bahwa “Customer satisfacation with 

service quality can be defined perception of received with expectation of service 

desired“. Maksudnya adalah rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa 
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diartikan dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan 

yang diterima dengn harapan pelayanan yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian pelayanan yang dikemukan oleh Fitzsimmons 

diatas, disimpulkan bahwa dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat 

terpenuhi, bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan 

apa yang mereka harapakan. Sehingga pelayanan haruslah dapat memuaskan 

orang yang dilayani. 

Didalam pemberian pelayanan juga harus memperhatikan kepentingan 

orang banyak yakni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan pendapat Moenir (2002:10) 

kepentingan umum adalah :  

“suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, 

tidak bertentangan dengan norma atau aturan, yang kepentingan tersebut 

bersumber pada kebutuhan (hajat) hidup orang banyak/ masyarakat itu”.  

Widodo (2001:269) menyatakan pelayanan merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping 

sebagai abdi negara. Oleh karena itu pelayanan publik (publik service) oleh 

birokrasi publik harus dapat memberikan kemudahan kepada masyarkat untuk 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan profesional. Sedangkan Sinambela 

(2006:5) menyatakan bahwa pelayanan itu merupakan pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Mengacu dari pendapat tersebut, maka bahwa pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat yang berkewajiban memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakatnya. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi 

pemerintah, instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan  

kerja/satuan organisasi kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah non 

departemen, Sekretariat lembaga tinggi dan tinggi negara, dan instansi Pemerintah 

lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan Usaha Milik Negara dan 

Badan Usaha Milik Daerah. 

Berdasarkan pendapat dari Inu Kencana, ada tiga hal yang mesti diterapkan 

didalam sebuah pelayanan. Didalamnya mengenai hal biaya, waktu, dan mutu. 

Berbicara masalah biaya, sebuah pelayanan yang diterima oleh masyarakat 

haruslah dapat terjangkau atau bahkan gratis. Begitu juga dengan waktu 

pelayanan, masyarakat sebagai konsumen, hendaklah bisa menikmati sebuah 

pelayanan yang tidak menghabiskan waktu yang begitu banyak. Oleh karena itu, 

pemerintah semestinya dapat memberikan pelayanan dengan waktu yang relatif 

cepat. Mutu atau kualitas juga tidak kalah penting, karena mutu adalah suatu 

penilaian rasa puas yang didapat oleh masyarakat. 

Dalam pendekatan SERVQUAL (dalam Prianto:2006:133) persepsi akan 

ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan akan mencakup beberapa 

dimensi yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. 

Kelima pendekatan tersebut adalah rangkaian dimensi layanan yang 

berkualitas, dan hal itu akan bisa dijalankan jika dalam instansi publik didukung 
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oleh para staff yang benar-benar merasa memberikan pelayanan adalah suatu 

kewajiban.  

4. Analisa dan Pembahasan 

 
Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. 

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia 

adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan 

mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good 

governance. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting 

oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur 

dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan 

terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang 

melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong 

praktik good governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan 

publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah , warga, dan sektor 

usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance 

melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini 

mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata 

melalui pelayanan publik 

Konsep dasar dari Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan 

lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola 

administrasi pemerintahan konsep Tata Pemerintahan (Good Governance) 

merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, 
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kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan 

kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan 

yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara 

empat kelembagaan tersebut. 

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang 

mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula 

pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal 

harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan 

pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas 

(accountability). Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip 

good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam 

menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif 

dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep 

good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara 

(state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). 

Untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam 

Pelayanan Pemerintahan (Studi Pelayanan Satu Pintu Pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang) dapat dilihat  dari : 

a. Akuntabilitas 
 yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(BP2TPM) Kota Tanjungpinang meningkatkan baik itu pekerjaan maupun 
pelayanan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 
Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan 
menerangkan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kota Tanjungpinang dan tindakan penyelenggara organisasi kepada 
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggjawaban. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang 
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 
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sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 
administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik 
yang cepat, responsif, dan murah biaya.  

 
b. Transparansi 

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik 
pada tingkat pusat maupun daerah. Paradigma lama yang menyatakan informasi 
merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka kepada masyarakat, kini telah 
menjadi informasi milik masyarakat, kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia 
oleh pemerintah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah 
agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada publik, sehingga 
tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab. 

  

c. Keterbukaan  
yaitu menghendaki terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Tanjungpinang yang dinilainya tidak transparan hal ini 
dapat dilihat dari indikator: 

 
ü  Memberikan solusi pada setiap permasalahan masyarakat maupun swasta 

berkaitan dengan perizinan 
 

Dapat dilihat jika ada masyarakat yang datang pada Kantor Badan pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal Kota Tanjungpinang mengeluhkan 

tentang kesulitan-kesulitan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan 

pelayanan seperti masyarakat tidak memahami tentang alur pelayanan maka 

pegawai akan membantu menjelaskan dan mencarikan solusi yang mudah kepada 

masyarakat. 

d. Aturan hukum 
 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Tanjungpinang yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian 
hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang 
ditempuh.  
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5. Kesimpulan 

  
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam Pelayanan Pemerintahan 

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Tanjungpinang belum melaksanakan prinsip Good Governance. Hal ini dapat 

dilihat dari : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ini 

masih belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerjanya 

karena masih banyak pegawai maupun masyarakat yang belum dapat mematuhi 

prosedur yang di tetapkan terhadap pelayanan perizinan. Masih kurangnya 

pelayanan publik yang responsif terhadap pelayanan perizinan, kemudian  sumber 

daya manusia atau pegawai  yang masih belum dapat melayani dengan masyarakat 

dan pihak swasta. Kemudian masih kurangnya informasi yang diberikan oleh 

Peberkaitan dengan perizinan, waktu, biaya, prosedur maupun syarat. Tidak 

semua masyarakat atau pihak swasta memahaminya apalagi untuk mereka yang 

baru pertama kali mengurus. Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal baru 

bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam memproses informasi.  

Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Tanjungpinang masalah biaya dalam pengurusan masih belum dapat diberikan 

secara jelas. Masyarakat mengharapkan adanya kejelasan yang diberikan sehingga 

mereka tidak perlu bertanya lagi kepada pegawai dan sudah dapat mempersiapkan 

biaya-biaya tersebut. Masalah kurangnya kejelasan dalam biaya memang sering 

terjadi. Kurangnya keterbukaan menjadi salah satu penyebab sehingga masyarakat 

selalu mengeluhkan biaya-biaya yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku.  
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Namun masih ada beberapa hal yang mendukung pelaksanaan prinsip Good 

Governance di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yaitu 

Secara umum pegawai sudah mampu menjelaskan dengan baik tentang segala 

informasi berkaitan dengan pengurusan perizinan. Semua informasi harus 

dijelaskan, pegawai harus tahu apa yang harus dijelaskan terlebih ketika 

masyarakat bertanya tentang pengurusan perizinan pegawai harus secara jelas dan 

jujur menjelaskan yang telah menjadi aturan dalam pengurusan perizinan. untuk 

tindakan dalam menghadapi keluhan masyarakat sudah baik. Ini dapat dilihat jika 

masyarakat mengeluhkan sesuatu misalnya persyaratan yang berbelit belit, atau 

tidak pahamnya masyarakat terhadap prosedur yang ada dan lain sebagainya 

selalu langsung ditanggapi dengan baik. Jika ada masalah yang tidak dapat teratasi 

biasanya pegawai akan mencatatnya dan mengadukan ke atasan yang lebih tinggi 

dan berwenang untuk menyelesaikannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Ahmad Santosa, Mas. 2001. “ Good Governance Hukum Lingkungan “Jakarta : 

ICEL.        
 
Arikunto, Suharsami. 2002 “ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek “ 

edisi revisi v, Jakarta : Reneka Cipta Jakarta.        
 
Dwiyanto, Agus. 2004. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: 

PPSK-UGM 
 
Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. Good  Governance:   Konsep  dan  Teori,  

Reading Material: Demokrasi, Civil Society, Bandung: Universitas 
Padjadjaran.    

 
Lalolo, Loina Krina P. 2003.  Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, 

Transparansi dan Partisipasi,  Sekretariat Good Governance Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.  

 
Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa 

Transisi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 
 
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja 

Rosdakarya. 
 
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I). PT Rineka 

Cipta : Jakarta 
 
Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. 

Bandung: Refika Aditama. 
 
Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)  Dalam 

Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju 
 
___________. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: 

Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas 
Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar 
Maju. 

 
Subarsono.2003. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 
 
Sugiono. 2005, Metode Penelitian Administratif, Bandung : Alfabeta. 
 
 
 



23 
 

 

Perundang-Undangan :  
 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kota Tanjungpinang. 

 
Sumber Koran : 
 
Tanjungpinang Pos, 25 Juni 2014 

Tanjungpinang Pos 26  Juni 2014 

Tanjungpinang Pos, 27Juni 2014 

Tanjungpinang Pos 2 Juli 2014 

Tanjungpinang Pos, Selasa 8 Juli 2014 

Jurnal : 

Fadillah Putra. Meninggalkan Ide Good Governance Dalam Rangka Menuju 

Pelayanan Publik yang Lebih Egaliter dan Inovatif. Volume 2, No. 4, Desember 

2009 

 


