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I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah (pusat dan 

daerah) untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara. Bentuk layanan publik 

dapat berupa perizinan maupun non-perizinan. Reformasi di bidang perizinan dan non-

perizinan diupayakan dengan tujuan untuk meningkatkan perizinan yang lebih efektif dan 

efisien serta dapat memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Selain itu, reformasi 

layanan ini juga dilakukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Tahun 2013 merupakan tahun lahirnya reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta), yang ditandai dengan disahkannya Peraturan 

Daerah No. 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkat daerah yang 

dibentuk dengan tugas untuk melayani perizinan dan non-perizinan dengan sistem satu 

pintu. Selanjutnya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah nama menjadi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ratusan perizinan 

yang tadinya dikerjakan oleh jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan, 

wilayah, dan dinas terkait, pada 2014 diserahkan pengerjaannya ke unit kerja baru 

bernama Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada masa inilah terjadi momentum 

transformasi layanan perizinan dan non-perizinan yang diberikan oleh Pemerintah DKI 

Jakarta.  

Akibat diimplementasikannya kebijakan ini, terdapat perubahan-perubahan baik 

dari sisi warga,  maupun dari penyelenggara layanan dalam hal ini Pemprov DKI. Dari sisi 

warga, terdapat perubahan yang makin jelas dalam hal: 1) tuntutan dan harapan warga 

(changes in citizens’ demand and expectation)—yang kini menginginkan layanan menjadi 

cepat, transparan, dan tanpa pungutan biaya. 2) perubahan definisi dan peran warga serta 

pemangku kepentingan (change in individuals)—yang kini dinggap sama dan tidak ada 

lagi “keistimewaan” pelayanan bagi tokoh masyarakat. Dari sisi penyelenggara layanan 

juga terdapat perubahan yang substansial, dalam hal: 1) perubahan nilai-nilai organisasi 

(Changing values) yang kini menjunjung efisiensi dan efektivitas layanan, transparansi, 

serta ketepatan sesuai aturan, standarisasi layanan dan proses; 2)  perubahan peran kepala 

rukun tangga (RT) dan rukun warga (RW) dalam beberapa layanan; dan 3) perubahan pada 

komunikasi organisasi di lingkungan Pemda DKI.  

Inovasi di bidang layanan ini membawa perubahan di Pemda DKI pada setidaknya 

empat halPertama, unit kerja di tingkat kelurahan, kecamatan, wilayah, dan dinas terkait, 
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kini harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan PTSP dalam hal perizinan. Kedua, 

otoritas pemberian izin kini sebagian besar ditangani PTSP dan hanya sebagian kecil yang 

ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Ketiga, layanan perizinan di 

garda terdepan, kini ditangani langsung oleh petugas Dinas PTSP dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga pada sebagian besar layanan 

perizinan warga tidak lagi perlu berurusan dengan SKPD lain. Keempat, terdapat inovasi 

layanan perizinan dalam bentuk online dan jemput langsung ke warga.  

PTSP mempunyai visi  sebagai “Solusi perizinan warga Jakarta”, dan dijabarkan ke 

dalam  misi yaitu: 1) melakukan pembinaan aparatur PTSP sesuai kompetensi, 2) 

meningkatkan kualitas perizinan dan non-perizinan secara profesional, 3) mengedepankan 

pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat pelayanan, 4) mengelola pengaduan 

masyarakat dengan berbasis quick response, 5) menyediakan prasarana dan sarana kerja 

yang memadai dan handal, PTSP berupaya meningkatkan kualitas layanan publik [sumber 

PTSP]. Visi dan Misi PTSP Jakarta yang telah dirumuskan lebih awal (2013) selanjutnya 

diperkuat dengan Permendagri No.138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Daerah. Pada Permendagri tersebut dinyatakan bahwa PTSP adalah 

pelayanan yang  terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraan 

PTSP Daerah bertujuan: 

1) Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan, dan kepastian hukum 

kepada masyarakat;  

2) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan prima; dan 

3) Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. 

 

Sejalan dengan telah dilaksanakannya layanan PTSP selama enam  tahun ini, maka 

perlu dievaluasi apakah PTSP telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan visi 

yang diembannya? Dengan demikian perlu diketahui tentang: 

1) Bagaimana kondisi PTSP saat ini dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam 

pemberian layanan kepada warga? 

2) Rekomendasi apa saja yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja PTSP di 

masa yang akan datang? 
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II. METODE PENELITIAN 

Untuk mengetahui kondisi PTSP saat ini, kami menggunakan metode campuran 

(mixed method) kuantitatif maupun kualitatif, dengan istrumen berupa: 

1. Observasi dilakukan langsung ke PTSP yang ada di kelurahan dan Mall Pelayanan 

Terpadu. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pelayanan di 

lapangan dan untuk memahami proses yang dihadapi oleh pemohon ketika mencari 

informasi maupun membutuhkan pelayanan.  

2. Focus Group Discussion (FGD)  dimaksudkan untuk: (1) mendapatkan informasi 

dari petugas di service point PTSP, dan pengguna layanan mengenai pelayanan 

yang diberikan oleh Pemda DKI, kendala, dan potensi yang dapat dikembangkan. 

Persoalan pengguna layanan diharapkan dapat diwakili oleh Lurah dan Camat di 

wilayahnya; (2) mendapatkan masukan agar layanan yang diberikan oleh Pemda 

DKI dapat menjawab kebutuhan, ekpektasi dan preferensi warga. FGD dilakukan 

pada berbagai tingkat, dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan hingga 

tingkat kota. FGD tingkat kelurahan dan kecamatan dilakukan pada dua kelompok 

yang berbeda yakni: 

- Kelompok PTSP yang diikuti oleh Kepala Unit (Kanit) atau staff  PTSP.  

- Kelompok Lurah atau Camat. 

Adapun pada tingkat kota dan kabupaten hanya dilakukan FGD untuk kelompok PTSP. 

Pelaksanaan FGD kami lakukan dapat dilihat pada Tabel 1.  

3. Survei untuk melihat kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia 

yang ada di PTSP, di mana respondennya adalah para Kanit PTSP. Selain ke pihak 

PTSP, dilakukan juga survei kepada para pengguna layanan Jakarta Smart City 

(JSC) untuk memahami persepsi pengguna JSC saat menyampaikan keluhan terkait 

layanan yang diterima warga.  

4. Wawancara dilakukan ke berbagai pihak untuk kepentingan yang berbeda. 

Rincian wawancara yang kami lakukan dapat dilihat pada Tabel 2.  

5. Penelusuran data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: peraturan 

dan undang-undang, data/demografi kependudukan, data tentang administrasi 

pelayanan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) dan standar 

pelayanan, serta penelusuran sistem dan website.   

 



4 

 

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan FGD 

 

No Tanggal Kegiatan Tempat Peserta 
1.  22 Januari 2019 FGD layanan 

wilayah  
Jakarta Pusat  

Kecamatan 
Menteng 

Perwakilan lurah 
dan PTSP Jakarta 
Pusat 
 

2.  24 Januari 2019 FGD layanan 
wilayah Jakarta 
Utara 
 

Balaikota 
lantai 22 
 
 

Perwakilan lurah 
dan PTSP Jakarta 
Utara  
 

3.  24 Januari 2019 FGD layanan 
wilayah Jakarta 
Timur 

Balaikota 
lantai 22 

Perwakilan lurah 
dan PTSP Jakarta 
Timur 
 

4.  25 Januari 2019 FGD layanan 
wilayah Jakarta 
Barat 

Balaikota 
lantai 22 
 

Perwakilan lurah 
dan PTSP Jakarta 
Barat 
 

5.  25 Januari 2019 FGD layanan 
wilayah Jakarta 
Selatan 
 

Balaikota 
lantai 22 

Perwakilan lurah 
dan PTSP Jakarta 
Selatan 
 

6.  28 Januari 2019 FGD dengan 
- Perwakilan lurah  
- PTSP Kepulauan 
Seribu 
 

Balaikota 
lantai 22 

Perwakilan lurah 
dan PTSP 
Kepulauan Seribu 
 

7.  18 Februari 2019 FGD layanan 
wilayah kecamatan  
 

Balaikota 
lantai 22 

Perwakilan PTSP di 
tingkat kecamatan  
 

8.  19 Februari 2019 FGD dengan 
perwakilan camat  
 

Balaikota 
lantai 22 

Perwakilan camat  
 

9.  20 Februari 2019 FGD dengan 
pimpinan PTSP dan 
staff PTSP wilayah 
kota 

Balaikota 
lantai 22 

Perwakilan PTSP di 
tingkat kota dan 
kabupaten 
 

 

Daftar peserta selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 
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Tabel 2. Pelaksanaan Wawancara 

No Tanggal Pihak yang    
Diwawancara 

Tujuan wawancara 

1.  28 Desember 2018 Kepala Dinas  
Kominfo  & tim JSC 

Untuk mempelajari aduan dan JSC. 

2. 3 Januari 2019 
 

Kepala Dinas PTSP Untuk mempelajari PTSP. 

3. Februari 2019 210 responden warga 

yang mempunyai 

KTP DKI 

Untuk mengetahui pengetahuan dan 

pengalaman warga DKI terhadap 

pelayaan PTSP. 

4. 11 Februari 2019 Kepala Dinas  

Dukcapil dan tim 

Dilakukan sebagai tindak lanjut 

terhadap temuan ketika FGD. 

Untuk mempelajari permasalahan 

Dukcapil. 

5 14 Maret 2019 Kepala Dinas Sosial Dilakukan sebagai tindak lanjut 

terhadap temuan ketika FGD. 

Untuk mempelajari permasalahan 

Dinas Sosial. 

6. 19 Maret 2019 Tim JSC dan Tim IT 
PTSP 

Untuk mendalami lebih jauh tentang 

Jakarta Smart City. 

7. 19 Maret 2019 Sekretais Dinas BKD Dilakukan sebagai tindak lanjut 

terhadap wawancara dengan 

Dukcapil. 

8 20 Maret 2019 Wawancara dengan 
Dinas Kehutanan dan 

Pertamanan 

Dilakukan sebagai tindak lanjut 

terhadap temuan ketika FGD. 

Untuk mempelajari permasalahan 

Dinas Kehutanan dan Pertamanan 

terkait dengan Pelayanan di PTSP. 

 

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

PTSP adalah one-stop service system untuk melayani perizinan warga DKI 

Jakarta. PTSP ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat mengurus perizinan 

dengan hanya mendatangi satu lokasi pelayanan dan mendapatkan kejelasan mengenai 

prosedur perizinan. PTSP  yang ideal, seharusnya dapat menyingkat prosedur 
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pengajuan perizinan, memadukan kerja antar lembaga terkait, dan menitikberatkan 

pada kebutuhan warga akan layanan perizinan. 

Secara umum, PTSP telah melaksanakan fungsinya sesuai visi “Sebagai solusi 

perizinan warga Jakarta”. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam pelaksanaannya 

masih banyak dijumpai kendala dan kekurangan di lapangan, sehingga belum semua 

misi yang diamanatkan dapat dilaksanakan dengan baik. Persoalan utama yang 

dihadapi adalah tidak dapat dipenuhinya waktu perkiraan layanan sesuai dengan 

standar yang ada dan kurang puasnya warga terhadap aspek pelayanan.  Tentu saja 

persoalan ini tidak berdiri sendiri, namun berhubungan dan disebabkan oleh persoalan-

persoalan lainnya. 

 Untuk memahami persoalan yang ada saat ini, serta penyebab timbulnya persoalan 

tersebut, kami menuangkan hasil dari pencarian data ke dalam diagram ikan (fishbone 

diagram). Diagram ikan adalah adalah salah satu alat di dalam manajemen yang 

digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dari suatu 

persolan. Digaram ikan dapat digunakan untuk menstrukturkan persoalan yang didapat 

dari berbagai sumber, dan mengkategorikan persoalan dari hasil brainstorming. 

Dari data yang terkumpul melalui instrumen penelitian di atas, kami menyusun 

diagram ikan tentang persoalan manajemen PTSP sebagaimana ditampilkan dalam 

Gambar 1.  Kami mengkategorikan persoalan PTSP ke dalam 5 persoalan utama, 

yakni: 1) Regulasi, 2) Komunikasi, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi dan 

5) SDM. Selanjutnya kami akan membahas dengan lebih rinci kelima persoalan utama 

tersebut. 
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Gambar 1. Diagram Permasalahan Manajemen PTSP Saat Ini 
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A. Regulasi  

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 No 78 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Perizinan dan Non-perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah ditetapkan dokumen 

Standar Operasional Prosedur (SOP) semua layanan perizinan dan perizinan di DPMPTSP 

DKI Jakarta. 

 Layanan tersebut mencakup layanan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota 

dan DPMPTSP provinsi. Semua dokumen tersebut tersusun dalam katalog dan berisi 

rincian persyaratan dan SOP perizinan dan non-perizinan. Katalog tersebut dapat menjadi 

acuan layanan bagi PTSP tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan DPMPTSP. 

Jumlah layanan perizinan awalnya adalah 518, dan kemudian dikurangi dan digabung 

sehingga saat ini menjadi sebanyak 269 jenis layanan. Ke depannya, jumlah ini akan 

dikurangi lagi menjadi 107. Namun pada kenyataannya, saat tim mengecek daftar layanan 

di website PTSP, ternyata masih terdapat sejumlah 451 izin layanan baik perizinan 

maupun non-perizinan. Dengan demikian informasi yang disajikan masih simpang siur dan 

perlu diperbarui informasi di website.  

1. Kelengkapan SOP  

Beberapa jenis layanan perizinan dan non-perizinan tidak semua dapat diselesaikan 

oleh PTSP sesuai dengan waktu perkiraan layanan namun ada juga perizinan dan 

nonperizinan yang melibatkan unsur lain yaitu kelurahan, atau kecamatan atau 

kabupaten/kota. Pada kenyataannya di lapangan pihak kelurahan, atau kecamatan atau 

kabupaten/kota belum memiliki dokumen SOP untuk pelayanan tersebut, sehingga hal ini 

dapat memperlambat proses pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sedang diurus 

oleh warga.  

Contoh permasalahan yang timbut akibat ketidaklengkapan aturan ini adalah 

pengurusan Surat Pengantar Model satu (PM1). Dokumen ini merupakan surat yang 

dikeluarkan oleh pejabat Kelurahan yang biasanya ditandatangani oleh Lurah atau 

Sekretaris Lurah untuk berbagai keperluan warga, misalnya untuk pengurusan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun pada realisasinya proses pembuatan surat 

tersebut tidak bisa secara cepat dilakukan. Standar proses atau SOP di Kelurahan tidak 
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dapat diketahui oleh petugas front office PTSP ataupun warga. Terkadang hal ini menjadi 

lama karena menunggu tanda tangan pejabat kelurahan yang mungkin sibuk dengan urusan 

lainnya. Persoalan lain yang ditemukan adalah adanya perbedaan aturan yang dilakukan 

pada satu kasus yang sama. Misalnya hari ini syarat yang diminta hanya berupa surat 

keterangan, tetapi keesokan harinya  dapat  berubah dengan meminta ditambahkannya 

surat pernyataan.  

Dari hasil FGD diketahui bahwa ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang telah 

membuat SOP masing-masing, namun ini bersifat parsial, tidak ada standar pada tingkat 

provinsi. Berkaitan dengan kelurahan, permasalahan lain yang sering muncul adalah 

tentang layanan yang mendesak dan situasi-situasi khusus yang membutuhkan PTSP 

berkoordinasi dengan lurah.  

Contoh layanan lain  yang sering bermasalah karena tidak adanya SOP adalah 

penebangan pohon, di mana layanan ini juga menyangkut tugas dari SKPD terkait, yakni 

Dinas Kehutanan dan Pertamanan. Dari hasil FGD, petugas PTSP menyampaikan 

kesulitan untuk mengetahui apakah permohonan penebangan dan penopingan pohon 

disetujui atau tidak, serta waktu pelaksanaanya. Menurut PTSP, SOP di Dinas Kehutanan 

dan Pertamanan tidak jelas. Menanggapi hal tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan Dinas Kehutanan dan Pertamanan. Dari hasil wawancara, ditemukan jawaban 

sebagai berikut:  

- Pada dasarnya, SOP sudah ada dan  ditandatangani pada tanggal 23 

September 2018, namun belum ada nomor SOP. 

- Terlihat tidak ada perhatian dari atasan di Dinas Kehutanan dan Pertamanan 

terkait unsur pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada fasilitas kantor, 

penguasaan petugas akan materi tentang pelayanan dan kelengkapan 

dokumen resmi. 

- Semua surat masuk terkait layanan penebangan pohon bercampur dengan 

surat masuk yang lain. 

Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa unsur pelayanan di dinas tersebut 

memang hanya menjadi konsen pada bagian tertentu, utamanya pejabat dan petugas di 

level menengah ke bawah. Dari hasil wawancara dengan staf Dinas Kehutanan dan 

Pertamanan yang memahami persoalan di lapangan, ditemukan bahwa permasalahan 

mendasar tentang sumber dari segala ketidakjelasan waktu yang diberikan dan 

kelambatan eksekusi adalah belum adanya sistem  identifikasi dan tagging pohon di 
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wilayah Jakarta. Sementara itu, seringkali permohonan yang diajukan untuk penebangan 

pohon tidak jelas identitas pohonnya atau bahkan salah memberikan identifikasi. 

Contoh dari ketidakjelasan identifikasi pohon ini  misalnya saat pengajuan izin 

penebangan dalam dokumen perizinan disebutkan bahwa pohon yang akan ditebang adalah 

mahoni di jalan AA, RT XX dan RW YY. Padahal, pohon mahoni di daerah tersebut ada 

beberapa. Akibatnya petugas mencari pohon mahoni dan menebak pohon mana yang 

dimaksud dalam perizinan yang dimaksud. Setelah ditebang, petugas kemudian diprotes 

warga dengan menyatakan bahwa pohon yang ditebang bukanlah pohon yang dimaksud. 

Ternyata yang dimaksud oleh warga dalam perizinan bukanlah pohon mahoni. Kasus yang 

juga pernah menjadi keprihatinan staf Dinas Kehutanan dan Pertamanan adalah ketika ada 

laporan warga tentang penebangan pohon secara liar, tetapi ketika beberapa saat kemudian 

dilakukan pengecekan di lapangan, petugas tidak menemukan bekas penebangan pohon. 

Setelah ditelusuri, ternyata tanah bekas penebangan pohon tersebut telah dibeton. 

Beruntung apabila ada rekam jejak baik foto maupun foto digital dari google street 

sehingga petugas dapat membuktikan telah terjadi penebangan. Namun bila tidak ada 

rekam jejak, tindakan yang tidak benar tidak dapat dibuktikan. Oleh karena, itu sistem 

tagging pohon dirasa sangat penting oleh petugas di lapangan. Secara teknis, standar 

prosedur layanan juga belum ada. Terdapat kelurahan yang memiliki mesin antrian, ada 

yang tidak. Setelah dari mesin antrian ada yang menulis buku tamu ada yang langsung 

duduk menunggu dipanggil. Pada antrian, ada yang dituliskan dalam layar ada yang tidak. 

Ada yang menggunakan tanda terima dengan menggunakan tanda-terima manual, namun 

ada yang menggunakan tanda terima yang diketik melalui komputer sehingga data masuk 

ke data base (contoh kelurahan Menteng). Belum adanya standar prosedur layanan juga 

berkaitan dengan fasilitas pada masing-masing service point PTSP.  

2. Sinkronisasi Aturan 

Beberapa layanan perizinan dan non-perizinan di PTSP memerlukan koordinasi dari 

dinas /SKPD lainnya. Dari hasil FGD, problem terbesar dari SKPD terkait adalah dengan 

Dinas DUKCAPIL, utamanya yang berkaitan dengan pengurusan KTP-el. Untuk 

mengurus KTP, warga/pemohon harus mengikuti alur pembuatan KTP-el sebagai berikut: 

- Pemohon mendatangi front office PTSP dan membawa persyaratan.  

- Setelah dokumen dicek dan lengkap, pemohon melakukan perekaman KTP-el 

(dilakukan oleh petugas DUKCAPIL). 

- Setelah perekaman, pemohon mendapatkan surat keterangan perekaman.  
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- Selanjutnya, pemohon menunggu sampai waktu yang tidak dapat diketahui kapan -

KTP-el (kartu) dapat diterima pemohon. 

 

Berdasarkan Permendagri No.19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 

Administrasi Kependudukan, pasal (3) ayat (1) menyebutkan bahwa dokumen 

kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit adalah (a) Kartu 

Keluarga; (b) Kartu Tanda Pendudukan Elektronik/KTP-el; (c) Akta Kelahiran; (d) Akta 

Perkawinan; (e) Akta Kematian; (f) Surat Keterangan Pindah. Selanjutnya diperjelas 

tentang periode pengurusan pada pasal (3) ayat (1) bahwa penerbitan dokumen 

kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) 

jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap 

oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Disebutkan pula di berbagai media oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa 

peningkatan kualitas layanan KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta 

Kematian serta Surat Keterangan Pindah dapat dilakukan dalam waktu 1 jam atau paling 

lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas, dalam hal ini petugas 

DUKCAPIL.(kompacom, Rabu, 2/5/2018).  Namun pada realisasinya di semua wilayah 

Indonesia, terutama DKI Jakarta,yang prosedur pengajuan KTP-el tidaklah seperti yang 

ada di aturan. Atau dengan kata lain, praktik di lapangan sangat berbeda. Permasalahan ini 

juga telah disoroti media sebagaimana pemberitaan berikut: 

- Sejumlah warga mengeluhkan pelayanan Kantor Kelurahan Pekayon, Pasar 

Rebo, Jakarta Timur. Keluhan ini terkait lamanya waktu yang dibutuhkan warga 

untuk mengurus berkas dan dokumen, terutama mengurus pembuatan e-KTP. 

Salah satu warga, Faisal (36), mengatakan bahwa hampir dua bulan ia 

mengajukan berkas untuk mengurus e-KTP, tetapi hingga kini belum 

mendapatkan e-KTP. Faisal mengaku sudah pernah mengajukan berkas 

pembuatan e-KTP pada 2017 tetapi pihak Kelurahan ketika itu beralasan 

blangko habis.  (https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/24/06470001/ -

sudah-hampir-3-bulan-urus-e-ktp-masih-masuk-daftar-tunggu--.) 

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dhany 

Sukma mengungkapkan, kendala pembuatan E-KTP di Jakarta adalah blangko 

yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan warga membuat E-

KTP. Ia menyebutkan, DKI Jakarta mendapatkan jatah blangko 20 ribu per 



6 

 

minggu tetapi jumlah itu tidak mencukupi permintaan pembuatan E-KTP di Ibu 

Kota. (https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/26/17050971/jumlah-

blangko-e-ktp- di-jakarta- tak-seimbang-dengan-permintaan.  

- Keluhan warga dari Kelurahan Jatinegara bahwa proses pembuatan KTP-el 

tinggal foto saja, tetapi kamera perekaman rusak. Oleh karena hal itu, warga 

harus kembali ke Kelurahan untuk melakukan perekaman di lain waktu dan 

kembali antri 

Selain informasi dari berbagai media tersebut, informasi yang dapat penulis 

rangkum dari hasil FGD dengan perwakilan PTSP Kelurahan dan Pimpinan 

Kelurahan di DKI Jakarta, adalah sebagai berikut: 

- Pengurusan KTP-el tidak sesuai dengan kenyataan yang dijanjikan oleh 

Kemendagri, yaitu waktu pembuatan dan layanan KTP-el tidak dapat dilakukan 

1 hari, bahkan bisa beberapa bulan. 

- Alasan yang terjadi dengan lamanya pengurusan KTP-el adalah blanko untuk 

mencetak KTP-el yang kosong atau tidak mencukupi permintaan warga, dan 

kamera perekaman yang sering rusak. 

- KTP-el yang belum dapat dicetak, dan warga yang telah melakukan perekaman 

KTP-el hanya menerima Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (Surket) yang 

sifatnya sementara yaitu 6 bulan harus dibuatkan Surket baru (perpanjangan). 

- Beberapa instansi seperti BANK, IMIGRASI, tidak dapat menerima dokumen 

pengganti KTP-el berupa surat keterangan. Hal ini membuat warga menjadi 

kebingungan dan kadang marah. 

- Antrian di PTSP dapat dinyatakan bahwa mayoritas antrian adalah pengurusan 

KTP-el. 

 

Berdasarkan dokumen Standar Operational Procedure (SOP) Penerbitan KTP 

Elektronik DUKCAPIL DKI JAKARTA, dapat dilihat alur proses berikut ini: 
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Gambar 2. Alur Proses Penerbitan KTP-Elektronik WNI 

Sumber: Dukcapil DKI Jakarta, 2019 

 

Dari alur SOP Penerbitan KTP Elektronik WNI tersebut, terlihat bahwa 

pengurusan KTP-el menghabiskan waktu: 2 hari, 1 jam, 35 menit. Hal ini sangat 

berbeda dengan periode pengurusan dokumen kependudukan yang dituangkan 

dalam Permendagri di atas.  

Menurut informasi dari Pimpinan DUKCAPIL DKI (wawancara tanggal  10 

Februari 2019), hal-hal yang menjadi kendala dalam pengurusan KTP-el di 

antaranya adalah: 

- Jumlah blanko yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah warga yang 

mengajukan permohonan pengurusan KTP-el (blanko kurang). 

- Ruangan petugas dan peralatan DUKCAPIL di PTSP kelurahan ada yang tidak 

memenuhi standar, misal luas ruangan yang kecil, ruangan yang relatif panas 
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sehingga komputer dan kamera petugas untuk perekaman KTP-el cepat mengalami 

kerusakan. 

- Jumlah petugas/pegawai DUKCAPIL di PTSP yang masih kurang atau belum 

terpenuhi rasio terhadap jumlah warga pemohon. 

Ketidaksesuaian aturan juga sering dirasakan oleh petugas PTSP di lapangan. 

Seringkali selesai rapat internal dukcapil, ternyata ada aturan berubah dan harus segera 

dilaksanakan. Akan tetapi, tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan aturan 

sehingga petugas PTSP sering kebingungan untuk menjelaskan perubahan aturan tersebut 

kepada warga.  

Persoalan lain tekait ketidaksesuaian aturan yang akhirnya memengaruhi kualitas 

layanan PTSP  adalah Peraturan Zonasi (PZ). Di luar prosedur dan kualitas layanan PTSP, 

salah satu permasalahan yang mengemuka dalam layanan perizinan adalah ketidaksesuaian 

lokasi perizinan dengan peruntukan wilayah atau yang akrab disebut zonasi. Peraturan 

zonasi/PZ ditetapkan dalam Peraturan Daerah/Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, di 

mana “zona” adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai 

peruntukan. Perda ini mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang 

disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 

2011-2030, yang selanjutnya disingkat RTRW 2030. 

Permasalahan PZ untuk wilayah DKI Jakarta sudah mengemuka beberapa tahun 

terakhir ini, utamanya terkait dengan banyaknya titik yang tidak sesuai zonasi. Tahun ini 

ditengarai ada 13.000 lokasi di DKI Jakarta, baik lahan maupun bangunan, yang berdiri 

tidak sesuai dengan peruntukan wilayahnya (Nailufar, 2019; CNN Indonesia, 2019). 

Berdasarkan hasil FGD dengan lurah, camat, dan petugas PTSP,  ketidaksesuaian lokasi 

perizinan dengan PZ ini telah menghambat warga DKI Jakarta dalam mengurus izin dan 

menimbulkan rasa ketidakpastian di warga.  

Dari hasil FGD, terdapat setidaknya empat perizinan yang paling sering terhambat 

karena adanya PZ, yakni 1) Izin usaha; 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3) Izin 

melaksanakan pendidikan anak usia dini (PAUD); dan 4) Perizinan di wilayah kepulauan 

dan khusus Kelurahan Roa Malaka. 

Terkait izin usaha, sejak berjalannya sistem aplikasi online JakEvo pada akhir 2017 

lalu, pengajuan yang lokasi usahanya tidak sesuai dengan zonasi akan ditolak 

permohonannya. Penentuan domisili perusahaan ini dituangkan dalam Surat Keterangan 

Domisili Perusahaan (SKDP). SKDP ini dikeluarkan oleh Kelurahan dan dicatatkan oleh 
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Kecamatan. SKDP merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

di mana tempat lokasi usaha berada. Domisili usaha kecil/mikro diperbolehkan di dalam 

rumah dan domisili boleh di mana saja kecuali area zonasi berwarna hijau (untuk 

penghijauan kota).  

Untuk usaha selain mikro, maka izin usaha harus sesuai dengan zonasi domisili 

usahanya yaitu sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 (PTSP, 2019). Saat ini, 

permohonan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) harus dilakukan secara online melalui 

sistem JakEvo yang sudah terhubung dengan database zonasi DKI Jakarta. Apabila 

seorang warga mau mengajukan SIUP yang domisili perusahaannya tidak sesuai zonasi, 

maka secara otomatis sistem akan memberitahukan kesalahan zonasi dan izin tidak dapat 

diterbitkan. Bagi perusahaan, SIUP adalah dokumen penting karena dapat berfungsi 

sebagai berikut: a) Alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam 

kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan; b) Memperlancar perdagangan ekspor dan 

impor; dan c) Syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. 

Selanjutnya, terkait dengan IMB, PZ biasanya menjadi kendala saat pemohon ingin 

membuat blueprint yang disebut KRK (Ketetapan Rencana Kota) dan berfungsi untuk 

memperjelas zonasi. Jika ternyata zonasi tidak sesuai, maka IMB akan ditolak (PTSP, 

2019). Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pada akhirnya banyak pembangunan yang 

dilakukan warga yang tidak mematuhi aturan zonasi, misalnya bangunan Rasuna Park 

(Jakarta Selatan) yang tidak berizin, daerah perdagangan di Duri Kepa (Jakarta Barat) yang 

seharusnya masuk zonasi perumahan. 

Untuk perizinan PAUD, PZ ini umumnya menjadi kendala utama karena sebagian 

besar PAUD tidak ada yang didirikan sesuai zonasi di mana awalnya PAUD hanya 

menumpang di kantor RW, kantor kelurahan, atau bangunan rumah tinggal. Saat pengurus 

PAUD ingin mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, mereka akan dimintai untuk 

menyerahkan izin pelaksanaan PAUD yang dikeluarkan oleh PTSP. Sebagian besar tidak 

sesuai dengan PZ, sehingga pelaksana-pelaksana PAUD akhirnya tidak dapat mengajukan 

bantuan. Hasil dari FGD mengatakan bahwa bantuan ini besar kontribusinya bagi PAUD 

dan sebaiknya diberikan pengecualian, utamanya mengingat bantuan bukan dalam bentuk 

uang, melainkan prasarana.  

Masalah perizinan yang terakhir berhubungan dengan dua wilayah, yakni 

Kepulauan Seribu dan Kelurahan Roa Malaka. Di Kepulauan Seribu, penetapan Garis 
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Sebaran Pantai (GSP) bedasarkan PZ, minimal sejauh 20 meter dari bibir pantai. Akan 

tetapi, pada praktiknya masih menggunakan Perda kehutanan (aturan lama) di mana 

bangunan berada pada 5 meter dari bibir pantai. Sementara itu, di Kelurahan Roa Malaka, 

aturan zonasi terkendala dengan aktivitas masyarakat. Secara aturan, wilayah tersebut 

masuk ke dalam zona cagar budaya. Akan tetapi, terdapat sentra perdagangan besar di 

wilayah tersebut sehingga harus dilewati truk ekspedisi. Secara aturan, truk-truk tersebut 

tidak boleh melewati wilayah cagar budaya karena dikhawatirkan merusak jalan dan 

bangunan, namun tidak ada jalur lain sehingga truk akan tetap melewati daerah cagar 

budaya. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah aturan mengenai pemugaran situs 

cagar budaya di mana sebagian besar bangunan di wilayah Roa Malaka masuk ke dalam 

kategori ini. Perizinan IMB yang lebih susah di daerah ini, membuat banyak bangunan 

yang berdiri ataupun direnovasi tanpa izin.  

Hal lain yang juga perlu dikaji terkait PZ adalah sistem informasinya yang tidak 

ditemukan saat tim kami melakukan pengecekan pada tanggal 1 April 2019 di 

http://penataan.ruang.jakarta.go.id.  Pasal 650 (1) Perda DKI tahun 2014 menyatakan 

bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ”. 

Kewajiban menyediakan informasi ini juga dituangkan dalam Pasal 646 perda yang sama, 

di mana ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur wajib menyediakan sistem informasi tata 

ruang guna memberikan layanan data dan informasi penataan ruang serta layanan kegiatan 

pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ. Adapun data dan informasi disajikan 

dalam satu web dengan alamat http://penataan.ruang.jakarta.go.id dan dikelola Kepala 

SKPD di bidang tata ruang. Portal web penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya tentang: a) penyelenggaraan 

penataan ruang; b) kebijakan, strategi dan tujuan penataan ruang; c) struktur dan pola 

ruang; d) perizinan pemanfaatan ruang; dan e) pengaduan masyarakat.  

 

3. SOP Khusus Kepulauan  

Usulan dari PTSP Kepulauan Seribu, ada penyesuaian SOP di Kepulauan.Seribu dan 

tidak sama persis yg di darat. Ada dua hal yang diungkapkan, yakni: 1) IMB dan  2) Pas 

Kapal. 

Berkaitan dengan IMB, aspirasi warga menyatakan agar tidak perlu ada syarat 

gambar rumah dari arsitek bersertifikat, bila mungkin bisa digantikan yg lain. Warga 

Kepulauan Seribu dapat dikatakan sekeluarga dan saling kenal, sehingga memudahkan 
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dalam sosialisasi dan pelayanan ke warga. Seringnya petugas PTSP berkeliling ke warga 

untuk sosialisasi aturan-aturan baru dan mengingatkan warga yang belum mengurus 

perizinan atau nonperizinan. Dokumen hasil perizinan juga sering diantar langsung ke 

rumah-rumah warga. Kendala cuaca mengakibatkan dokumen bisa menjadi lama untuk 

dikirim oleh PTSP ke warga  

Berkaitan dengan Pas Kapal. Pas Kapal atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal 

Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan 

bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan. 

Surat Tanda Kebangsaan Kapal terdiri atas: Surat Laut; Pas Besar; Pas Kecil; Pas Sungai 

dan Danau.  

Pengurusan perizinan Pas Kecil pada mulanya dilakukan DMPTSP masing-masing 

wilayah, seperti di Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun sejak Agustus 2017, semua 

perizinan Pas Kapal dilimpahkan ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).  

Berdasarkan dokumen Departemen Perhubungan tentang SOP perizinan pas kapal, berikut 

alur prosesnya : 
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Gambar 3. Alur Pengurusan Pas Kapal 

Sumber : hubla.dephub.go.id 
 

Berdasarkan gambar tersebut, telah jelas alur proses perizinan pas kapal di KSOP dan 

membutuhkan waktu layanan 5 hari kerja sejak permohonan (dokumen) lengkap.  

Dengan kondisi geografis di Kepulauan Seribu, hal ini menyulitkan dan 

menjadikan lebih lama pengurusan pas kapal, bagi nelayan. Nelayan Kepulauan Seribu 

harus mengurus hal itu di KSOP Jakarta Utara. Jadi, lama pengurusan perizinan melebihi 

waktu yang ditetapkan dalam SOP. Tentunya hal ini berakibat keterlambatan nelayan 

untuk bekerja menangkap ikan atau bahkan ada kapal yang melaut tanpa surat izin.  
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Jika hal ini tidak segera dicari solusi yang tepat oleh Pemerintah Pusat (Departemen 

Perhubungan) tentang perizinan pas kapal, maka dapat mengakibatkan menurunnya 

ekonomi masyarakat.  

Berbagai upaya telah dicoba dilakukan untuk membantu nelayan Kepulauan Seribu, 

yaitu kerjasama KSOP Jakarta Utara dengan PTSP Pemkab Kepulauan Seribu dengan 

memberikan kemudahan perizinan pas kapal dengan membuka gerai pelayanan perizinan, 

terutama pas kapal berkapasitas 7GT.  

Menurut  petugas PTSP, pas kapal kini memakan waktu lebih lama karena memang 

PTSP harus survei bersama dengan  Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga 

menjadi lama menunggu waktu dimana  orang KKP dan PTSP bisa ke lapangan 

bersamaan.  

 

B. Komunikasi 

Dalam penelitian ini, komunikasi mencakup segala upaya yang dilakukan untuk 

menyampaikan pesan oleh individu di dalam organisasi. Terkait layanan PTSP, proses 

komunikasi dalam organisasi, setidaknya melibatkan: 1) komunikasi antar individu 

(misalnya antara sesama petugas PTSP, petugas PTSP dengan petugas Dukcapil, petugas 

PTSP dengan staf Kelurahan dan/atau lurah, petugas PTSP dengan staf dan/atau kepala 

dinas terkait), 2) komunikasi antar divisi yang bertujuan untuk koordinasi (misalnya antara 

dinas PTSP dengan unit kerja terkait), dan 3) komunikasi layanan (misalnya petugas PTSP 

dengan warga yang mengakses layanan).  

Dari FGD dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti melihat setidaknya ada 

empat permasalahan komunikasi dalam manajemen pelayanan warga yang harus 

diperhatikan, yakni: adanya 1) iklim komunikasi organisasi yang tidak kondusif; 2) 

keterbatasan akses informasi terhadap standar layanan PTSP dan perizinan yang telah 

dikeluarkan oleh PTSP; 3) kinerja komunikasi layanan petugas PTSP yang masih belum 

berfokus pada kebutuhan warga. 

 

1. Iklim komunikasi organisasi yang tidak kondusif. 

Observasi awal pada saat pelaksanaan FGD, utamanya di tingkat kelurahan, adalah 

iklim komunikasi yang tidak kondusif. Iklim komunikasi, menurut Pandey & Garnett 

(2006) adalah kumpulan persepsi yang dimiliki individu terhadap organisasi. Adapun 
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dimensi yang biasanya digunakan dalam merasakan iklim sebuah organisasi adalah 

hadirnya rasa percaya, keterbukaan, kredibilitas, akurasi, dan komunikasi rutin. Melalui 

pernyataan yang diberikan saat FGD, beberapa wilayah ternyata memiliki iklim 

komunikasi yang tidak sekondusif wilayah lain. Pada FGD untuk lurah, perwakilan peserta 

dari kelurahan di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat lebih emosional 

saat menyampaikan informasi mengenai PTSP, dibandingkan perwakilan peserta dari 

Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Hal tersebut juga ditemukan pada FGD peserta 

perwakilan di tingkat kecamatan. Ketidakpuasan atas kinerja dan ketidakpercayaan atas 

kemampuan PTSP melayani perizinan bahkan pernah disampaikan langsung oleh lurah ke 

level pimpinan tertinggi di Pemda DKI Jakarta dalam bentuk tertulis. 

Selain itu, para peserta FGD umumnya mengakui terjadi kendala saat melakukan 

komunikasi yang sifatnya rutin, baik antar individu maupun antar divisi. Meski masih 

terjadi di beberapa wilayah, misalnya Jakarta Utara dan Barat, kondisi ini berangsur 

membaik dibandingkan saat pertama kali terjadi akusisi layanan perizinan oleh dinas 

PTSP. Menurut pihak perwakilan lurah dan camat, hambatan utama terjadinya komunikasi 

rutin ini ada pada ego lembaga. Berdasarkan sejarah terjadinya, PTSP adalah institusi yang 

“dipaksakan” kehadirannya, “dititipkan” di wilayah kelurahan, dan merupakan unit 

“unggulan” pemprov DKI dalam melayani publik. Terdapat persepsi awal bahwa PTSP 

merupakan “anak emas” Gubernur yang hadir karena rendahnya kinerja lurah, camat, dan 

dinas terkait dalam melayani warga. Sementara itu, PTSP menganggap bahwa mereka 

adalah unit yang terpisah dengan kelurahan dan kecamatan sehingga tidak perlu 

membangun hubungan ke lurah dan camat. Perbedaan persepsi ini membuat petugas PTSP 

dan unit kerja lain berkomunikasi dalam iklim komunikasi defensif, di mana mereka 

akhirnya cenderung menghindari komunikasi saat dibutuhkan dan harus berkoordinasi, 

berhati-hati saat mengeluarkan pendapat, enggan mencari solusi jika ada hambatan dalam 

pekerjaan, dan memiliki motivasi yang lemah untuk bekerjasama. Salah satu partisipan 

dalam penelitian ini bahkan menganalogikan hubungan PTSP dan SKPD terkait, utamanya 

kelurahan, “seperti air dan minyak”, maksudnya mereka satu instansi tapi tidak ada 

kebersamaan. 
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2. Keterbatasan akses informasi terhadap standar layanan PTSP dan perizinan 

yang telah dikeluarkan oleh PTSP. 

Iklim komunikasi yang tidak kondusif ini diperparah dengan tidak adanya akses 

informasi yang dimiliki oleh SKPD terkait atas surat perizinan yang telah dikeluarkan oleh 

PTSP. Selama ini, SKPD terkait hanya mendapatkan laporan berupa akumulasi jumlah 

perizinan yang diberikan oleh PTSP. Untuk mendapatkan salinan surat izin ataupun 

informasi lebih detil terkait perizinan, SKPD terkait mesti meminta secara resmi kepada 

PTSP. Akibatnya, petugas di SKPD terkait hampir selalu kesulitan saat harus melakukan 

pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP. Hal ini dapat berakibat fatal 

jika ternyata ada warga yang melakukan pelanggaran dan SKPD terkait tidak dapat 

menindaknya karena harus meminta salinan perizinan dan menunggu hingga salinan 

tersebut didapatkan. 

Contoh kasus ini adalah tentang penerbitan izin Yayasan yang dilakukan PTSP. 

Menurut hasil wawancara dengan Dinas Sosial, saat PTSP telah mengeluarkan izin 

yayasan, Dinas Sosial tidak mendapatkan tembusan sehingga mereka tidak paham 

organisasi mana saja yang sudah mendapatkan perizinan.  Selain itu, hasil wawancara 

dengan Dinas Sosial juga ditemukan bahwa pemberian izin operasional dan tanda daftar 

untuk Yayasan sekarang secara resmi sudah tidak melibatkan Dinas Sosial, namun ada 

beberapa petugas PTSP yang masih mengajak petugas Dinas Sosial dalam melaksanakan 

kegiatannya. Hingga saat ini tidak pernah ada laporan detail terkait data tentang izin 

operasional dan tanda daftar yang telah dikeluarkan PTSP kepada Dinas Sosial, sementara 

tugas pengawasan dan pengendalian ada pada dinas. Akibatnya, Dinas Sosial sering 

kesulitan dalam menindak karena tidak memiliki data tentang hal ini. Kemungkinan hal ini 

juga berlaku bagi bagi dinas-dinas lain yang terkait. Belum adanya aturan tentang umpan 

balik data dari PTSP kepada dinas terkait 

 

3. Kinerja komunikasi layanan petugas PTSP yang masih belum berfokus pada 

kebutuhan warga. 

Selain iklim organisasi, masalah komunikasi lainnya yang menjadi temuan dalam 

penelitian adalah kinerja komunikasi layanan oleh petugas PTSP. Meski telah diberikan 

pelatihan seputar pelayanan, para stakeholders, utamanya pihak lurah dan camat, 

menyampaikan bahwa komunikasi layanan petugas PTSP masih kurang ramah, kaku, dan 

tidak berfokus pada kebutuhan warga.  
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Komunikasi layanan ini juga belum mencakup aktivitas sosialisasi langsung kepada 

warga jika ada standar layanan atau prosedur yang berubah. Sementara itu, warga masih 

belum mengetahui bahwa PTSP adalah unit kerja terpisah dari 

kelurahan/kecamatan/pemerintah wilayah kota. Jika ada permasalahan, warga masih 

mempersepsikan hal tersebut terkait dengan kinerja petugas di 

kelurahan/kecamatan/pemerintah wilayah kota. Di sisi lain, petugas PTSP juga mengakui 

bahwa mereka belum maksimal dalam memberikan pelayanan akibat kurangnya jumlah 

petugas dan ketidaklengkapan informasi yang dimiliki warga sebelum datang ke kelurahan 

sehingga sering ada kekurangan dokumen, permasalahan teknis (seperti jaringan internet 

dan sarana prasarana). Kurangnya performa dalam komunikasi layanan ini diperburuk 

dengan indikator kinerja yang tidak dapat mengakomodasi kondisi tertentu misalnya: 

dirasa tidak adil karena komposisi jumlah warga yang dilayani setiap harinya tidak sama, 

ada petugas yang mengisi sendiri indikator survei kepuasan masyarakat/SKM, kesibukan 

memberikan pelayanan membuat tidak semua petugas sempat memberikan laporan kinerja 

sesuai kriteria untuk best manager, penilaian SKM tidak valid dan reliabel. 

 

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Komunikasi dan Informatika adalah salah satu Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota). Oleh karena itu pemerintah 

daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta wajib mengelola Komunikasi dan Informatika. 

Hal ini diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yang merupakan penyelenggara 

urusan pemerintahan dan mempunyai tugas di bidang Komunikasi dan Informatika, 

Statistik dan Persandian. 

Organisasi dan Tata Kerja Diskominfotik telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta 

dengan Pergub No. 75 tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Pergub No. 265 tahun 

2016. Salah satu ketetapan dalam Pergub nomor 75 tahun 2018 adalah bahwa Dinas 

Kominfo dan Statistik menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja Dinas Kominfo dan Statistik. Komunikasi dan Informatika berada di bawah 

Diskominfotik, sehingga rencana strategis Teknologi Komunikasi dan Informatika yang 

dimaksud dalam Pergub tersebut hanyalah rencana strategis untuk Diskominfotik. Rencana 
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strategis Teknologi Komunikasi dan Informatika tingkat Pemprov menjadi kewenangan 

Gubernur. 

1. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) 

Gubernur DKI Jakarta melalui Pergub nomor 16 tahun 2008 telah menetapkan 

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). RITIK adalah pedoman 

bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan, 

pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar 

selaras dengan rencana strategi pemerintah. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem 

informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia 

(humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa 

perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar 

dan diakses secara global. Pasal (9) dalam Pergub tersebut menyebutkan bahwa RITIK 

harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik tingkat 

provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan di Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Artinya bahwa RITIK 

sangat menentukan arah dan kebijakan TIK di Pemprov DKI Jakarta. 

RITIK untuk Pemprov DKI Jakarta yang ditetapkan 11 tahun lalu sudah tidak 

sejalan dengan kondisi, struktur organisasi dan strategi Pemprov DKI Jakarta saat ini, 

karena sampai sekarang belum pernah ada peninjauan kembali atas RITIK tersebut. 

Rencana induk atau rencana jangka panjang harus selalu ditinjau ulang agar sesuai dengan 

situasi dan kondisi terkini. Sebagai contoh adalah Rencana Induk Riset Nasional 2015-

2045 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, dimana dua tahun kemudian diubah 

menjadi Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. RITIK Pemprov DKI Jakarta yang 

sudah berusia sebelas tahun sudah mendesak untuk dilakukan peninjauan ulang. 

RITIK menjadi penting karena pembangunan membutuhkan perencanaan sektoral 

untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khususnya antar 

SKPD, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. RITIK juga penting 

artinya karena Industri 4.0 (revolusi industri ke-4) menempatkan TIK sebagai pemain 

utama (Achsan, Wibowo, Ganesha, Achsan, & Putri, 2018). RITIK disusun untuk 

menyelaraskan kebutuhan TIK jangka panjang dengan arah pembangunan terkait teknologi 

informasi dan komunikasi. Peninjauan ulang RITIK harus dilakukan dengan pendekatan 
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holistik. Hal ini dilakukan karena tidak semata-mata hanya untuk mengakomodasi semua 

pihak pemangku kepentingan, tetapi lebih utama lagi adalah untuk mensinergikan seluruh 

kekuatan yang ada agar mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan 

sumberdaya.  

Secara khusus, pengembangan dan peninjauan ulang RITIK yang baru dapat 

dilakukan melalui dua pendekatan, yakni top-down dan bottom-up. Proses top-down 

dilakukan dengan cara menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan makro dan 

tantangan pada masa mendatang. Sebaliknya pendekatan bottom-up dilakukan dengan 

melihat potensi kekuatan dan sumber daya yang ada mengacu pada data riil sampai dengan 

tahun berjalan sebagai data dasar. 

Sebelum melakukan peninjauan ulang RITIK diperlukan pengetahuan dasar 

tentang kondisi terkini dari TIK pada Pemprov DKI Jakarta. Dalam pembahasan ini hanya 

akan melihat dua aspek, yakni peringkat E-Goverment Pemprov DKI Jakarta dan Tingkat 

Kedewasaan TIK pada Pemprov DKI Jakarta. 

Peringkat E-Government. Pemprov DKI Jakarta beberapa kali menempati 

peringkat pertama berdasar Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk tingkat 

provinsi. PeGI merupakan pemeringkat e-goverment kota/kabupaten dan provinsi di 

Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Peringkat ini tentu 

membanggakan bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun bila dilihat dari Gambar 4, peringkat 

tersebut bisa jadi kurang membanggakan karena ternyata indeks pengembangan e-

goverment Indonesia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ternyata hanya nomor 7 

di tingkat ASEAN, di bawah rata-rata ASEAN dan juga dibawah rata-rata dunia. Di 

tingkat dunia, index pengembangan e-goverment Indonesia pada tahun lalu adalah pada 

peringkat 107. Menempati peringkat pertama di Indonesia belum menjadi jaminan bahwa 

e-goverment Pemprov DKI Jakarta sudah bagus. Untuk itu diperlukan instrumen lain guna 

evaluasi TIK Pemprov DKI Jakarta. 
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Gambar 4. Peringkat E-Goverment Indonesia di ASEAN  

(Sumber: publicadministration.un.org) 

 

Tingkat Kedewasaan. Salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kedewasaan 

organisasi pada implementasi TIK adalah Capability Maturity Model Integration 

(CMMI). Tujuan utama CMMI adalah untuk meningkatkan standar kinerja, proses, dan 

prosedur organisasi yang ada. CMMI bukan hanya untuk menilai kualitas (Dahar & 

Roudies, 2019), tetapi dapat dipakai untuk membantu meningkatkan kualitas (Orgun, 

Gungor, Kuru, Metin, & Yilmaz, 2018) dan menjamin kualitas (Chaitanya Krishna, 

Yeshwanth Srinath, Bhavani, & Jaya Sai, 2018). CMMI juga sangat membantu 

organisasi yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk secara konsisten dan dapat 

diprediksi. Tingkat kedewasaan adalah jalur untuk memastikan organisasi mampu 

meningkatkan serangkaian proses secara bertahap. Setiap tingkat kedewasaan memiliki 

serangkaian proses yang jika diimplementasikan akan membantu mencapai suatu 

tingkat kematangan penuh. CMMI  memiliki lima tingkat kedewasaan yang 

karakteristiknya dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini, sedangkan karakteristik 

detilnya dapat dilihat pada Lampiran B. 
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Gambar 5. Karakteristik Tingkat Kedewasaan Organisasi pada Implementasi TIK 

Sumber :  (Torrecilla-Salinasa, Sedeño, Escalona, & Mejíasa, 2016) 

 

Analisis untuk TIK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasar karakteristik 

detail CMMI adalah sebagai berikut: 

 Level 0 dan 1: sudah terlampaui. 

 Level 2: 

1. OMB Circular A-130 (Lihat Lampiran B) belum terpenuhi. 

2. Sudah ada Master Plan (Pergub No. 16 Tahgun 2008), tetapi belum pernah 

dilakukan peninjauan kembali. 

3. Terhubung secara eksplisit dengan strategi Pemprov DKI (Lampiran II Pergub No. 

16 Tahgun 2008). 

4. Awareness Management masih lemah, terbukti dengan semua (4 orang) staff JSC 

yang diinterview pada tanggal 19 Maret 2019 ternyata tidak ada yang tahu tentang 

IT/IS Master Plan Pemprov DKI Jakarta. 

5. Tanggung jawab sudah ditetapkan (Pergub Pemprov DKI Jakarta Nomor 75 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik) 



21 

 

6. Laman Web jakarta.go.id belum dipakai untuk menyajikan luaran sistem 

informasi. Sebagian isinya sudah bersifat dinamis dengan berita yang diunggah 

tiap hari. Sebagian berita diperbaharui terakhir pada tahun lalu, misalnya pada 

Sosialisasi. 

7. IT security belum terdefinisi dengan baik. Tidak ada audit sistem informasi sejak 

tahun lalu, berdasar informasi staf Dinas Kominfotik.  

8. Standar arsitektur sudah mulai terdefinisi. 

9. Strategi pengelolaan dan investasi IT masih lemah. 

 Level 3: sudah mulai mengarah ke sini, tetapi belum ada yang terpenuhi dengan baik 

 Level 4 dan 5: hampir tidak ada yang terpenuhi 

 

Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa tingkat kedewasaan TIK pada Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta masih menempati level 2. Level 2 inipun tidak terpenuhi dengan 

sempurna karena dari 9 karakteristik level 2 ternyata beberapa di antaranya tidak ada atau 

tidak terpenuhi. Hal ini tentu memprihatinkan mengingat DKI Jakarta merupakan 

barometer nasional. Kondisi Dinas yang menaungi TIK sejak RITIK ditetapkan telah 

mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dari Dinas Kominfo, menjadi Dinas Kominfo 

dan Kehumasan dan kemudan berubah menjadi Dinas Kominfo dan Statistik. Begitu pula 

dengan struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta yang telah mengalami perubahan, dimana 

semua pelayanan izin dan non-izin yang sebelumnya dilakukan terpisah-pisah pada 

masing-masing SKPD kemudian dipadukan dalam satu wadah yang disebut Badan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nama badan ini kemudian berubah menjadi Dinas 

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

tanggal 3 Januari 2017  (Poskota News, 2017). 

2. Jakarta Smart City (JSC) 

Jakarta Smart City (JSC) merupakan organisasi anak dari Dinas Kominfo dan 

Statistik yang berupaya untuk menerapkan Smart City untuk DKI Jakarta. JSC 

melaksanakan penyediaan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dan mengelola layanan pengaduan masyarakat seperti yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik. Sedangkan arah pengembangan JSC telah ditetapkan pada Peraturan Daerah 

Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. 
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Tingkat kedewasaan JSC menggunakan CMMI, yang merupakan bagian dari TIK 

(Diskominfotik), sehingga levelnya juga 2, meskipun ada sebagian karakteristik pada level 

2 yang belum terpenuhi. Hal ini sesuai dengan penilaian dari Eden Strategy Institute and 

ONG & ONG (OXD) yang telah menilai smart city Provinsi DKI Jakarta dengan nilai rata-

rata 2,22 dan telah menempatkannya pada peringkat 47 di antara 140 kota besar dunia 

(Eden Strategy Institute and ONG & ONG (OXD, 2018). 

Nama lain untuk Smart City adalah Digital City, Information City, Intelligent City, 

Knowledge-based City, Ubiquitous City, dan Wired City, dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Definisi dari Smart City beragam, tetapi kebanyakan berfokus pada penggunaan 

TIK pada pembangunan/pengembangan kota. Ada enam  pilar utama dalam pembangunan 

Smart City, yaitu: Smart People, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Living, Smart 

Governance, dan Smart Environment. Enam pilar ini juga diadopsi oleh JSC, lihat Gambar 

6.  

 
Gambar 6. Enam Pilar Smart City untuk JSC 

(sumber: JSC) 

 

Deloitte Research telah melakukan survei terhadap 503 penduduk Jakarta 

menemukan 18 pemungkin (enabler) yang bisa menjadikan Jakarta sebagai Smart City 

(Putra, 2018), lihat Tabel 3. Dari hasil wawancara dengan empat orang staf JSC, diperoleh 

penjelasan bahwa 18 pemungkin tersebut hanya sebagian kecil yang menjadi tugas dan 

wewenang JSC, sebagian besar merupakan tugas dan wewenang SKPD lain. Sebagai 

contoh adalah pemungkin nomor 1 (Ketersediaan infrastruktur pencegah banjir) yang 

merupakan tanggung jawab Dinas Tata Air, Dinas Sosial, dan kelurahan. 

Berdasar paparan pimpinan dan staf Diskominfotik diketahui bahwa fokus utama 

dari JSC saat ini masih pada Citizen Relation Management (CRM) yang dibantu aplikasi 
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Qlue. Tujuan utama dari CRM tersebut adalah untuk memudahkan pengaduan masyarakat 

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai kanal. Selain itu juga untuk 

memproses dan memantau pengaduan masyarakat tersebut agar ditindaklanjuti oleh SKPD 

terkait. Penggunaan aplikasi ini diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan 

Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management. 

 

Tabel 3. Pemungkin JSC 

 
 (Sumber: Deloitte Research) 

 

Terkait fokus utama JSC saat ini masih pada penanganan pengaduan masyarakat, 

sehingga kami melakukan survei tentang hal tersebut. Survei dilakukan bulan Januari-

Februari tahun 2019 terhadap 250 orang yang memiliki KTP Jakarta dari lima wilayah 

kota di DKI Jakarta. Dengan 250 responden tersebut, maka untuk Convidence Level 90% 

diperoleh Margin of Error sebesar 5%, hasil survei bisa digeneralisasi untuk seluruh 

Provinsi DKI Jakarta. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah Convenience 

Sampling. Convenience sampling (dikenal juga sebagai grab sampling, accidental 

sampling, atau opportunity sampling) adalah jenis pengambilan sampel non-probabilitas 

yang melibatkan sampel yang diambil dari bagian populasi yang dekat atau mudah didapat. 

Demografi dari sample dapat dilihat pada Gambar 7. 
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a) Usia dan jenis kelamin responden 

  

b) Pendidikan terakhir dan pekerjaan responden 

Gambar 7. Demografi Responden 

 

 
Gambar 8. Partisipasi dalam Pelaporan 

 

Dari hasil survei, diperoleh informasi bahwa 27% penduduk DKI Jakarta pernah 

melakukan pengaduan tentang lingkungan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

Selanjutnya ketika ditanyakan tentang kanal pengaduan yang digunakan, sebagian 

besar pengaduan dilakukan melalui kanal:  

a) Aduan masyarakat di Kecamatan yang dilakukan setiap hari Sabtu (31,7%), 

b) Melalui microblog Twitter @DKIJakarta (25,6%), dan 

c) Aplikasi Qlue (12,2%). 
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Sementara itu, sisanya (30,5%) menggunakan beberapa kanal lain seperti SMS 

Center, Facebook, dan Email. Hampir seluruh (90, 2%) aduan masyarakat ditangani 

dengan baik (Lihat Gambar 9). 

 

 
Gambar 9. Kanal Pengaduan 

Selanjutnya berkaitan dengan waktu pengaduan, responden menyebut waktu 

pengaduan 43,1% beberapa hari, dan 23,5% beberapa minggu (Lihat Gambar 10) 

 
Gambar 10. Pelaporan Keluhan Warga 

 

Berkenaan dengan penanganan terhadap keluhan yang dilaporkan (Gambar 11), 

Hampir seluruh (90,2%) aduan masyarakat ditangani dengan baik. Sebagian besar 

warga  (43,4%) merasa puas dengan hasil penanganana keluhan mereka dan hanya 

sedikit (7,2%) yang merasa tidak puas, sedangkan selebihnya merasa biasa-biasa saja. 
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Gambar 11. Tingkat Kepuasan Warga terhdap Keluhan yang disampaikan 

Keterangan: 1-Sangat tidak puas, 2-Kurang puas, 3-Biasa saja, 4-Puas, 5-Sangat puas. 

 

Berkenaan dengan aplikasi Qlue, hanya 38% responden yang menyatakan telah 

mengetahui aplikasi ini, dan sebagian besar orang mengetahui aplikasi ini dari 

keluarga/orang terdekat dan media sosial (lihat Gambar 12).  

  
Gambar 12. Sosialisasi Qlue 

 

Beberapa masukan dari responden mengenai aplikasi Qlue antara lain: 

- Laporan warga di aplikasi ini cenderung dilupakan sekarang. 

- Terkadang page blank. 

- Tidak informatif. 

- Responnya atau prosesnya masih agak lama. 

- Jaringan. 

- Keamanan dalam pengambilan foto. 
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3.  Sistem PTSP 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wadah untuk melayani warga baik untuk 

perizinan maupun non-perizinan di bawah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sistem dan aplikasi/software PTSP saat ini sedang 

menjadi salah satu prioritas utama dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dikebut 

penyelesaiannya. Ada dua aplikasi berbasis web yang dikembangkan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta untuk PTSP, yaitu pelayanan.jakarta.go.id (Pelayanan) dan 

jakevo.jakarta.go.id (Jakevo). Pelayanan adalah aplikasi yang dikembangkan dengan 

model Quick Wins.  

Model Quick Wins mengedepankan pemenuhan harapan pengguna dengan cepat. 

Model ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang bersifat mendesak dan 

penting (urgent & important). Pelayanan kepada warga adalah tujan utama pemerintah, 

sehingga pelayanan sangat penting untuk dikembangkan. Pengembangan aplikasi 

pelayanan yang baik tentu akan makan waktu lama sehingga tidak bisa untuk memenuhi 

kebutuhan yang mendesak. Aplikasi yang dikembangkan dengan model Quick Wins harus 

dilanjutkan karena apabila dinilai maka hasil penilaiannya akan masuk kategori kurang 

baik. 

Pelayanan PTSP saat ini masih mengharuskan warga untuk datang ke gerai-

gerai/titik-titik layanan (service points) misalnya ke kantor kelurahan, kecamatan, kota, 

atau mal pelayanan terpadu. Guna meningkatkan layanan kepada warganya, kemudian 

dibentuklah Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). AJIB merupakan layanan antar jemput 

berkas izin usaha sampai pengurusan selesai guna meminimalisasi dan menghapuskan 

adanya pungli, calo, suap dan segala bentuk pemberian lain kepada petugas yang 

bersangkutan dalam mengurus perizinan. AJIB menjadi solusi dalam mengurus perizinan 

agar lebih cepat, lebih mudah dan tanpa dipungut biaya (gratis). Tetapi sayangnya, 

meskipun sudah digratiskan, pelayanan yang memanfaatkan AJIB hanya 6,15% dari 

keseluruhan layanan, yaitu 800 layanan yang menggunakan AJIB dari 13.000 layanan per 

hari. 

Melihat bahwa hanya sebagian kecil layanan yang dapat dilayani AJIB dan 

sebagian besar harus datang langsung ke gerai layanan, salah satu tujuan utama yaitu 

pemberantasan calo masih belum bisa dipenuhi. Selain itu, dengan adanya tatap muka atau 

pertemuan warga pemohon dengan petugas juga memungkinkan terjadinya suap. Hal ini 

telah memicu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan Jakevo. 
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Jakevo merupakan singkatan dari Jakarta Evolution adalah aplikasi berbasis web 

untuk melayani warga baik perizinan maupun non-perizinan. Jakevo merupakan 

terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling tepat, dengan keunggulan utama 

Jakevo antara lain adalah: 

a) Warga tidak perlu datang ke gerai pelayanan, semua dapat dilakukan dimana saja 

melalui jalur internet. 

b) Warga tidak perlu menunjukkan dokumen asli, tetapi cukup diunggah ke Jakevo. 

Hal ini juga membantu warga jika dokumen hilang atau rusak (misalnya karena 

banjir atau kebakaran) karena semua dokumen yang telah diunggah ke Jakevo 

akan tersimpan dengan aman. 

c) Tidak ada tatap muka dengan petugas, sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya suap. 

d) Semua tindakan petugas akan terekam, sehingga apabila ada petugas yang 

“mempersulit” akan bisa dideteksi. 

e) Semua tanda-tangan dilakukan secara digital sehingga tidak perlu ada 

pengiriman dokumen dan tanda-tangan dapat dilakukan para pejabat dimana saja 

mereka sedang berada, meskipun sedang mengikuti kegiatan di luar kota. 

f) Terhubung dengan peta zonasi, sehingga tidak memungkinkan memberikan izin 

usaha pada zona yang dilarang untuk kegiatan usaha. 

 

Sampai saat laporan ini dibuat, hanya beberapa layanan yang sudah bisa ditangani 

Jakevo. Hal ini menyebabkan pengembangan Jakevo terlihat lamban. Tetapi bila dilihat 

dari kacamata teknologi informasi hal tersebut dianggap wajar, karena model 

pengembangannya bukan Quick Wins. Jakevo dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan 

mengindahkan konsep-konsep dalam pengembangan piranti lunak (software) dan tidak 

dilakukan dengan terburu-buru, sesuai arti evolution: the gradual development of 

something, especially from a simple to a more complex form. Kompleksitas Jakevo dapat 

terlihat pada kelebihannya sebagaimana dibahas pada alinea di atas. 

Selain kelebihan Jakevo tersebut, salah satu perbedaan mendasar antara Jakevo dan 

Pelayanan adalah bahwa semua data detail dan informasi dari dan mengenai warga akan 

tercatat dalam basis data Jakevo, sedangkan Pelayanan tidak melakukan hal tersebut. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah paham bahwa data merupakan aset yang sangat 

berharga. Data dapat diolah dengan berbagai metode baik itu Artificial Intelligence 
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ataupun Machine Learning untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang sangat 

berguna. Hal ini penting karena tren saat ini dalam membuat peraturan maka 

institusi/organisasi akan menerapkan evidence-based policy. 

Berkaitan dengan Sistem PTSP, kami mengadakan survey kecil yang dilakukan 

terhadap 210 responden melalui wawancara. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pengetahuan dan pengalaman warga DKI terhadap pelayaan PTSP. Metode sampling yang 

digunakan convenience dilakukan oleh 80 mahasiswa pada pengunjung mall, orang-orang 

yang sedang di area publik, maupun orang dekat. Berikut ini adalah hasil wawancara 

warga yang memiliki KTP Jakarta untuk PTSP. Perlu diketahui bahwa saat interview 

dilakukan Jakevo belum tersosialisasi dengan baik dan hanya beberapa izin yang bisa 

dilayani, sehingga sistem online dari PTSP yang digunakan warga adalah Pelayanan 

(pelayanan.jakarta.go.id).  

Demografi responden adalah sebagai berikut: 

 

  

Gambar 13. Usia dan Jenis Kelamin Responden 

 

  

Gambar 14. Pendidikan dan Pekerjaan Responden 

 

Ketika ditanya, apakan warga pernah mengurus izin berkaitan dengan 

pemerintahan kota. Dua per tiga responden pernah mengurus perizinan ke pemerintah 

kota (lihat Gambar 15).  
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Gambar 15. Pernah atau tidak pernah mengisi surat izin 

 

 
Gambar 16. Dari mana mengawali pembuatan surat 

 

 
Gambar 17. Tanggapan terhadap proses pelayanan 
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Gambar 18. Lama Waktu Layanan 

 

 

Gambar 19. Keberadaan dan besaran pungli 

 

 
Gambar 20. Kendala yang dialami 
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Gambar 21. Persepsi terhadap informasi yang diberikan petugas 

 

Terkait dengan layan PTSP, kami melakukan wawancara kepada warga. Temuan dari 

wawancara tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Dua per tiga (66,3%) responden pernah mengurus izin/non-izin melalui PTSP. 

2. Surat pengantar RT/RW masih digunakan oleh sebagian besar (72,5%) warga 

untuk mendapatkan layanan PTSP. 

3. Hanya sedikit sekali (6,4%) yang merasa bahwa layanan PTSP masih kurang baik. 

4. Sebagian besar kecepatan layanan adalah dalam rentang waktu beberapa jam 

(18,3%) hingga beberapa hari (37,1%). 

5. Sebagian besar (82,9%) warga tidak diminta tambahan biaya diluar yang resmi, 

tetapi yang terkena biaya tidak resmi dimulai dari belasan ribu hingga di atas 

seratus ribu. 

6. Sebagian besar (76,8%) warga tidak mengalami kendala dalam mendapatkan 

layanan meskipun sebagian besar (54,7%) pendidikan terakhir responden adalah 

SLTA atau kurang. 

7. Hanya 18,8% responden yang merasa kesulitan memahami sistem PTSP dan 19,8% 

merasa kesulitan menggunakan sistem PTSP. 

8. Masih ada 14,1% responden yang menganggap sistem PTSP tidak berguna. 

9. Hanya 12,6% responden yang merasa bahwa sistem PTSP tidak mempercepat 

layanan dibanding mengurus langsung. 

10. Hanya 14,1% responden yang tidak ingin meneruskan menggunakan sistem PTSP. 

11. Sosialisasi PTSP harus lebih ditingkatkan karena lebih dari sepertiga responden 

tidak mengetahui PTSP sebelum interview. 
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12. Sosialisasi paling efektif adalah dari keluarga/orang dekat (34,8%), media sosial 

(19,2%) dan internet secara umum (16,7%), sedangkan media cetak mulai tidak 

berperan (3,5%). 

Masukan dari warga DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran B. 

 

4. Situs Web 

Situs web resmi Pemprov DKI Jakarta adalah https://jakarta.go.id/. Situs ini 

menjadi situs induk dari berbagai sub-domain dari situs-situs web Dinas atau SKPD di 

DKI Jakarta. Situs ini sangat penting bagi Pemprov DKI Jakarta sebagai sarana informasi 

kegiatan dan sosialisasi peraturan. Sayangnya situs Pemprov DKI Jakarta kurang menjadi 

prioritas sehingga terkesan statis dan kurang menarik pengunjung untuk datang kembali. 

Beberapa hal kurang bagus bisa ditemukan pada situs Pemprov DKI Jakarta berikut situs-

situs lain yang menjadi anaknya (sub-domain). Di bawah ini akan dibahas beberapa hal 

tersebut. 

 

Situs Pemprov: 

a) Sebagian informasi sudah “kadaluwarsa”, misalnya: 

 Infografis (https://jakarta.go.id/infografis) diperbaharui terakhir lebih dari 

setahun yang lalu. 

 Informasi tentang Perangkat Daerah 

(https://jakarta.go.id/artikel/konten/2183/ perangkat-daerah) belum 

diperbaharui lebih dari setahun padahal sudah terjadi pergantian pejabat. 

 Pada menu Bisnis Jakarta terdapat sub-menu Insentif. Isi sub-menu tersebut 

ternyata terakhir diperbaharui sekitar 5 tahun yang lalu. Menu ini sangat 

penting bagi pebisnis yang ingin berusaha di DKI Jakarta. 

 Sosialisasi pada halaman muka situs Pemprov DKI Jakarta 

(https://jakarta.go.id/) tahun ini belum diperbaharui, yang artinya bahwa 

tahun ini tidak ada sosialisasi pada laman utama situs Pemprov DKI Jakarta. 

Padahal ada usaha besar untuk sosialisasi Jakevo tetapi sayangnya tidak 

memanfaatkan laman web. Perlu diketahui bahwa hasil survei menunjukkan 

bahwa lebih dari separo warga Jakarta mengenal sistem PTSP dari internet 

dan media sosial. 
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b) Daya tarik kurang tinggi, misalnya: 

 Warga masuk situs Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan utama mendapatkan 

sosialisasi terkait kegiatan atau peraturan baru dari Pemprov DKI Jakarta. 

Sosialisasi yang ada di situs web Pemprov DKI Jakarta sayangnya justru 

berisi sosialisasi program atau kegiatan nasional yang sudah ada pada situs 

pemerintah pusat, dan sama sekali tidak ada sosialisasi dari Pemprov DKI 

Jakarta. 

 Warga menginginkan berita terkait dengan kegiatan, kejadian dan aktivitas di 

wilayah DKI Jakarta dapat diperoleh dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta. 

Tetapi berita yang ada di situs tersebut adalah berita yang diambil langsung 

(secara otomatis) dari GPR Kementerian Kominfo yang bersifat nasional, 

dimana saat dilihat pada tanggal 2 April 2019 tidak ada satupun berita 

tentang Jakarta. 

c) Sebagian fasilitas tidak berfungsi, misalnya: 

 Kalender kegiatan yang ada pada halaman utama situs web resmi Pemprov 

DKI Jakarta tidak dapat berfungsi. Kalender ini jika berfungsi akan sangat 

menarik bagi warga karena warga akan tahu kegiatan atau acara apa yang 

akan digelar Pemprov DKI Jakarta sehingga mereka bisa ikut menikmati atau 

bahkan ikut berpartisipasi dalam acara yang akan digelar. 

d) Sebagian laman web tidak ada atau tidak ditemukan, misalnya: 

 Pada menu Datang dan Kunjungi terdapat sub-menu Trayek Transportasi 

yang berisi Trayek TransJakarta dan Trayek Kendaraan Umum. Setelah 

ditelusuri ternyata laman web Trayek TransJakarta tidak ditemukan dan 

laman web Trayek Kendaraan Umum juga tidak berisi informasi mengenai 

trayek/jalur kendaraan umum di DKI Jakarta. 

 

Situs Disdik:  

a) Menu Prestasi beserta semua sub-menunya masih kosong. 

b) Menu Regulasi beserta semua sub-menunya masih kosong. 

c) Menu pencarian bisa memberikan hasil, tetapi ketika salah satu hasil pencarian 

di-klik memunculkan pesan error 500, yaitu halaman tidak ditemukan. 

d) Menu Data Pendidikan pada sub-menu Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

jika di-klik tidak memberikan data/informasi yang semestinya, malah 
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memunculkan halaman depan (homepage). Sub-menu Infografik hanya 

memunculkan satu gambar dengan banyak grafik tetapi banyak data tidak terbaca 

karena tulisannya kabur. 

 

Situs-situs lain yang merupakan anak dari jakarta.go.id kurang lebih juga sama. 

Bahkan situs web JSC (http://smartcity.jakarta.go.id/), yang sedang menjadi sorotan 

warga karena menyandang istilah Smart City, ternyata berantakan jika dibuka 

menggunakan peramban (internet browser) Microsoft Edge maupun Mozilla Firefox. 

Meskipun kedua peramban ini tidak begitu populer lagi,  sebagian orang masih 

menggunakannya. 

5. Audit IT 

Audit Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) bukan untuk mencari 

kesalahan yang dilakuakan programmer atau pengembang aplikasi. Audit SI/TI 

diperlukan guna memastikan bahwa sistem dapat diimplementasikan dengan aman 

6. Integrasi dan Validasi Data Jakevo 

Setelah TIK PTSP serta Kanit dan staf PTSP mendemonstrasikan Jakevo di 

tempat dan waktu terpisah, ada beberapa hal yang masih harus dilakukan Jakevo untuk 

validasi data secara otomatis dan memudahkan warga dalam pengoperasiannya.  

D. Sarana dan Prasarana 

PTSP di Kelurahan menempati sebagaian kantor kelurahan, dan PTSP kantor 

kecamatan menempati sebagian kantor kecamatan. Sesuai dengan peraturan bahwa 

anggaran pengadaan dan perawatan melekat pada pemilik fasilitas. Oleh karena itu, 

pengadaan dan perawatan fasilitas PTSP melekat pada kelurahan dan kecamatan. Dari 

hasil FGD, beberapa PTSP merasa tidak mendapatkan perhatian dalam hal fasilitas yang 

mereka butuhkan, walau sudah lapor berkali-kali. Di sisi lain, dari hasil FGD lurah dan 

kecamatan, mereka juga merasa kekurangan ruang dan sarana lain, karena kantor 

kelurahan dan kecamatan digunakan bersama. Mereka barus berbagi dengan sejumlah 

satuan terkait.  

Kondisi di atas juga bermula dari bagaimana sejarah PTSP yang memang 

ditetapkan harus ada terlebih dahulu, harus dijalankan dengan kondisi yang ada, namun 

aturan detail termasuk masalah pengadaan sarpras PTSP belum diatur lebih lanjut.  
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Selain masukan dari FGD, peneliti juga menyebar kuesioner secara online kepada PTSP di 

tingkat kelurahan dan kecamatan. Hasil respon yang didapat, terdapat 204 dari 267 

kelurahan (76%) yang merespon dan 33 dari 42 kecamatan (79%) yang merespon. Saat 

FGD, juga mengemuka beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang 

tidak memadai. Oleh karena itu, dalam survei peneliti meminta PTSP menyebutkan dua 

fasilitas utama yang paling perlu diperbaiki. Berdasar pengumpulan data data baik melalui 

FGD dan Kuesioner pada PTSP, kami mengelompokan empat hal yang harus menjadi 

perhatian dalam sarana prasarana PTSP yakni: 

1. Ruang 

Ruang merupakan persoalan terbanyak yang disampaikan, berkaitan dengan ruang 

pelayanan (front office), ruang kantor (back office), ruang arsip dan gudang, dan ruang 

laktasi & ruang bermain, toilet dan parkir. Detail permasalahan tersebut dapat dilihat pada 

tabel.4. 

Selain itu juga belum adanya standarisasi ruangan. Bila dipelajari, belum adanya 

standarisasi ruangan ini juga bermula dari sejarah keberadaan PTSP itu sendiri. Di awal 

keberadaannya, yang penting ada dulu, dan setelah itu belum ditindaklanjuti dengan 

aturan-aturan lainnya, sementara operasional terus berjalan.  
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Tabel 4. Identifikasi Permasalahan PTSP 

 

No Fasilitas Masalah Jumlah 
PTSP 

Dampak 

1 Ruang Pelayanan 
(Front office) 

- Ruang kurang memadai sehingga pemohon 
banyayang berdiri, ruang pengab, panas, 
jumlah kursi kurang, banyak kursi rusak, 
bangku tidak layak. 
- Pada beberapa kelurahan, ruang yang sama 
juga digunakan untuk tidur petugas 
kebersihan di waktu malam, sehingga pagi 
hari petugas PTSP juga harus berbenah 
bangku-bangku yang berserakan. 
- Pada kelurahan tertentu (contoh Kelurahan 
Susukan) ruang tunggu tidak cukup hingga 
warga menunggu di luar. 

162 -Pelayanan menjadi kurang optimal, menimbulkan ketidak 
nyamanan baik  terutama untuk warga yang datang, membuat 
warga lebih mudah marah bila menunggu dilayani, dan ini 
memengaruhi kepuasan pelanggan yang mempengaruhi 
kinerja pelayanan secara keseluruhan.  

2 Ruang arsip dan 
gudang 

-Tidak ada gudang, tidak ada ruang arsip, ada 
tapi kurang memadai. 

116 -Gudang untuk menaruh barang dan arsip sangat penting. 
Akibat ketiadaan gudang dan arsip ini, arsip yang ada 
ditaruh di back office bahkan di front office. 

4 Ruang kantor 
(Back office) 

-Ruang kurang memadai, bercampur dengan 
gudang dan arsip, tidak ada ruang arsip, tidak 
ada gudang, tidak terpisah dengan ruang 
pelayanan. 

94 -Ruang kantor yang sempit, bahkan pada beberapa tempat 
bercampur dengan arsip membuat pelayanan tidak optimal, 
dan sebetulnya juga tidak baik bagi kesehatan petugas. 

5. Ruang Laktasi dan 
ruang bermain 

 7  

6. Toilet & toilet 
khusus difabel 

Rusak, tidak terjaga kebersihannya 5  

7 parkir Tidak memadai 2  
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2. Sarana Standar untuk Media Komunikasi 

PTSP adalah garda terdepan untuk pelayanan terhadap wargasehingga selayaknya 

terdapat standar media informasi pada seluruh service point. Hasil observasi kami pada 

beberapa PTSP kami temukan bahwa, mesin pengumuman layanan informasi (Kios 

layanan informasi) tidak menyala, dan informasi mengenai layanan apa saja yang termasuk 

dalam PTSP tidak jelas., serta tidak ada kesamaan media informasi mengenai pelayanan. 

Di Kelurahan yang satu ada print out layanan informasi dan poster namun ditempel 

sembarangan. Sementara di Kelurahan lain tidak ada. Demikian pula, informasi yang 

ditempel tidak sama antara satu service pont dengan service point lainnya.  Demikian pula 

dengan mesin antrian, sebagian PTSP menggunakan mesin antrian, sebagian yang lain 

tidak, sebagian mesin berfungsi, sebagian lain tidak. Melalui kuesioner kepada PTSP kami 

dapatkan kondisi sebagai berikut: 

 

Gambar 22. Keberfungsian Fasilitas Standard untuk Media Komunikasi 

 



39 

 

 

Gambar 23. Contoh mesin pengumuman dan mesin antrian yang tidak berfungsi 

 

Gambar 24. Contoh Papan Pengumuman yang tidak standard 
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Dari data di atas, nampak bahwa standar fasilitas standar yang harusnya dimiliki 

tiap kantor PTSP tidak terpenuhi, dan ini harus menjadi perhatian khusus.  

- Mesin antrian banyak  yang rusak, dengan demikian antrian dilakukan secara 

manual dan ini membuka peluang untuk petugas melakukan pengaturan yang tidak 

sesuai prosedur dan tidak adil terhadap semua warga yang dilayani. 

- Mesin pengumuman yang bisa menjadi sarana warga untuk dapat melihat layanan 

dan prosedur pelayanan di area kantor PTSP juga tidak tersedia di semua kantor. 

Akibatnya warga harus menanyakan didepan petugas front office dan ini 

menghabiskan waktu petugas dan dapat menghambat pelayanan warga lainnya. 

- Papan pengumuman juga tidak tersedia pada semua kantor PTSP dan kalau ada isi 

pengumuman pada kantor-kantor PTSP tidak standar. 

 

Selain itu juga terdapat keluhan dari beberapa petugas PTSP dimana mereka tidak 

memiliki line telepon untuk menghubungi pemohon, akibatnya menggunakan handphone 

pribadi, dan pada kantor-kantor besar dimana membutuhkan alat pengeras suara (speaker) 

tidak tersedia speaker, akibatnya petugas swadaya membeli speaker untuk pemanggilan 

antrian di luar ruangan  

3. Sarana Pendukung Lainnya 

Sarana pendukung lainnya yang juga menjadi persoalan pada pusat layanan PTSP adalah 

AC, Listrik, Internet, Printer dan pengadaan ATK. Saat FGD kami menemukan keluhan, 

tentang pengadaan ATK, sehingga kami menanyakan apakah pengadaan ATK memadai. 

Sebanyak 85% responden menyatakan memadai, dan 15% yang tidak. Perencanaan ATK 

kurang akurat, dan sering disamaratakan antara jumlah pemohon yang sedikit dan yang 

banyak, sehingga sering kekurangan, semetara pada ATK tertentu, jumlahnya berlebih 

4. Masalah Spesifik pada PTSP tertentu 

Selain persoalan tersebut, juga ada beberapa persoalan yang spesifik, yakni adanya 

tikus, rayap dan serangga, yang berdampak pada rusaknya arsip.  



41 

 

 

Tabel 5. Identifikasi Sarana Pendukung Lainnya 

No Fasilitas Masalah Jumlah PTSP 

1 AC Tidak ada, tidak memadai, tidak ada biaya 

perawatan, ada tetapi listrik tidak memadai, tidak 

berfungsi dengan baik. 

135 

2 Listrik Daya kurang, instalasi yang tidak tepat, listrik tidak 

stabil berakibat pada pelayanan  yang tidak baik, 

AC mati, mesin antrian mati, peralatan elektronik 

mudah rusak. 

15 

3 Internet Jaringan internet sering down. 2 

4 Komputer Komputer kurang terutama untuk yang digunakan 

mencetak foto. 

 

5 Printer Tidak memadai 2 

 

E. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Petugas PTSP adalah mereka yang ada di garda depan pelayanan, yang 

berhubungan langsung dengan warga pemohon. Petugas dapat berstatus sebagai Aparatur 

Sipil Negara (ASN) maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan(PJLP).  Pembagian 

petugas PTSP sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Identifikasi Sarana Pendukung Lainnya 

No Jabatan Tugas Status 

1 Kepala Unit (Kannit) Memimpin seluruh proses pelaksanaan 

pada kantor PTSP  

ASN 

2 Petugas front 

office  

CRO : Customer Relationship Officer ASN atau PJLP 

3 Petugas backoffice,  Staf backoffice ASN atau PJLP 

4 AJIB Antar Jemput Izin Bermotor PJLP 

5 Caraka Pengantar surat PJLP 

 

Bila diuraikan persolan SDM pada PTSP adalah persoalan Kuantitas & 

Distribusi, dan kualitas SDM. 
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1. Kuantitas & Distribusi SDM 

Pada kenyataannya, di antara 204 kelurahan yang mengisi kuesioner, terdapat 

empat PTSP yang tidak memiliki staf ASN, bahkan pada FGD ditemukan PTSP tidak 

memiliki Kanit (Posisi Kanit sudah beberapa bulan kosong). Dilihat dari jumlah staf baik 

ASN maupun PJLP’  

 

Gambar 25. Jumlah Staf PTSP pada tiap kelurahan 

Idealnya, pelayanan pada PTSP seperti halnya jenis layanan lainnya (seperti contoh bank), 

ketika warga masuk mereka ditemui sekuriti untuk menanyakan perlunya apa, kemudian 

diarahkan untuk mengambil antrian dan mengisi antrian. Namun bila melihat jumlah 

petugas PTSP (sebagaimana ditampilkan pada gambar 22.)  maka kondisi ini tidak 

mungkin dipenuhi. Setengah dari PTSP yang memiliki dua petugas bahkan kurang.  

Lebih jauh, kita juga harus melihat beban kerja petugas PTSP. Beban kerja PTSP tidak 

sama, karena jumlah penduduk yang pada akhirnya memengaruhi jumlah pemohon yang 

dilayani, tidak sama. Dari hasil penelusuran data kependudukan, bila melihat data 

kependudukan per kelurahan, jumlah penduduk yang dilayani antara kelurahan dengan 

penduduk paling banyak hingga kelurahan dengan penduduk paling sedikit memiliki 

perbandingan hingga  65 x. (Jumlah penduduk di Kelurahan kapuk, sebanyak 153.997 

orang, jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Untung Jawa sebanyak 2369 orang). Pada 

FGD kami sengaja mengundang PTSP dengan penduduk terbesar di kecamatan dan 

penduduk terkecil di kecamatan. Hasil yang kami dapatkan: 

- Pada jumlah penduduk terkecil di kecamatan, rata-rata jumlah pemohon yang datang 

perhari 15 - 30 pemohon. 
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- Pada jumlah penduduk terbesar di kecamatan, rata-rata jumlah pemohon yang datang 

perhari dari 100-150 pemohon. 

Oleh karena itu tidak mengherankan bila masalah SDM banyak dikeluhkan 

karena sebaran yang tidak merata. Pada jumlah pemohon tinggi, sebagai contoh adalah 

Kelurahan Tanah Tinggi, hingga jam pelayanan berakhir (yakni pukul 14.00 wib) 

bahkan ketika lampu sudah dimatikan, masih ada penduduk yang datang hingga pukul 

17.00 wib. Bahkan ada pameo di antara petugas, dan ini merupakan kenyataan, 2 bulan 

bertugas di PTSP Tanah Tinggi, pasti terkena typus.  Sebaliknya pada Kelurahan 

Gondangdia, rata-rata jumlah yang dilayani tidak sampai 20 pemohon perhari dan 

warga yang datang kebanyakan sudah pandai menggunakan aplikasi online. 

Selanjutnya, dalam kuesioner kami mencoba menggali lebih lengkap tentang 

rata-rata jumlah pemohon perhari dan kami bagi degan jumlah petugas ptsp. Hasil rasio 

jumlah yang dilayani per petugas dapat dilihat pada Gambar 26.  

 

Gambar 26. Rasio Jumlah Yang dilayani per petugas PTSP Kelurahan 

 

Dari data di atas, kiranya kuantitas dan distribusi petugas PTSP perlu mendapat 

perhatian serius. Perlu dihitung dengan sungguh-sungguh berapa rasio jumlah 

pemhohon yang dapat dilayani perhari yang dapat ditolerir. Lebih dari rasio tersebut, 

berarti PTSP harus menambah petugas. Selain rasio jumlah yang dilayani per petugas, 

hal lain yang perlu diperhatikan adalah: distribusi petugas laki-lakit terutama untuk 

survey di lapangan. 
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Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya kemungkinan fleksibilitas 

tambahan sumberdaya pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat KJP layanan 

menumpuk hingga 700 pemohon per hari  

    Di sisi lain, ada kurang lebih 250 petugas AJIB dan pemberdayaan petugas 

AJIB tampak belum optimal. Petugas AJIB rata-rata hanya melayani 6-7 layanan 

perhari, dan kadang ada order malam. Berdasar hasil FGD, mereka masih kurang 

optimal pemanfaatannya (masih merasa kurang kerjaan), dan semakin ke mari, 

semakin sedikit tugasnya karena semakin banyak layanan online.  

 

Persoalan SDM tidak hanya menyangkut SDM di PTSP, karena seringkali layanan 

PTSP terhambat oleh layanan Dukcapil. Selain persoalan blanko, pada Dukcapil juga 

dirasakan persoalan SDM, di mana operator sangat kurang, atau Kasatpel yang kosong 

hingga 8 bulan. Kami mencoba wawancara Kadis Dukcapil dan tim dan menggali 

persoalan di Dukcapil. Persoalan SDM memang menjadi persoalan yang serius pada 

Dukcapil. Dari Analisis Beban Kerja (ABK) Dukcapil, dibutuhkan 915 personal, namun 

kondisi  yang ada saat ini hanya ada 436 personal, dengan demikian terdapat 26 satpel dari 

267 satpel yang kosong dan 9 kasektor dari 44 kasektor kosong, serta 1 dari 6 kasudin 

yang kosong. Ketika ditanyakan, mengapa kosong dan tidak diisi, Dukcapil menyatakan 

bahwa sistem rekruitmen dan mutasi pegawai bersifat sentralistik di BKD (Badan 

Kepegawaian Daerah). 

Penelusuran atas persoalan SDM kita lanjutkan dengan menemui BKD. Proses 

pengusulan personal sudah dilakukan berdasarkan usulan Analisis Beban Kerja (ABK) dan 

Analisis Jabatan (Anjab) yang dilakukan SKPD. Berdasar kedua dokumen di atas BKD 

mengirim usulan ke MenPAN. Namun memang jumlah yang disetujui Menpan selalu 

berbeda jauh dari yang diajukan, dengan alasan mempertimbangkan formasi nasional. 

Sebagai contoh pada  tahun 2018 DKI mengusulkan 7615 dan ternyata hanya 3240 yang 

disetujui sehingga beberapa SKPD kurang. Padahal yang pensiun tiap tahun sekitar 4000 

dari 2012 s/d 2022.  

2. Kualitas SDM 

Pada aspek kualitas SDM, terdapat dua pemangku kepentingan yang harus dilihat. 

Pertama, adalah kualitas dari warga sebagai pemohon. Kedua, adalah kualitas petugas 

PTSP.  
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Dari sisi pemohon, tidak semua warga memiliki literasi digital yang memadai, 

terutama bagi warga yang sudah lanjut usia dan dari kalangan masyarakat yang kurang 

terdidik. Sementara itu semua layanan diarahkan untuk menggunakan perangkat teknologi 

informasi secara online. Bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi, 

layanan online justru mempersulit mereka, sehingga ada pernyataan “katanya PTSP 

mempermudah kenapa malah menyusahkan”. Pada daerah-daerah seperti ini, petugas 

PTSP harus membantu warga untuk menggunakan layanan online. Akibatnya, sistem 

online juga memberikan dampak menambah waktu pelayanan.  

Dari sisi petugas PTSP terdapat beberapa persoalan, yaitu: 1) kapasitas SDM  2) 

penilaian kinerja, 3) perlindungan terhadap petugas. 

Berkaitan dengan kapasitas SDM, dari hasil FGD didapatkan bahwa petugas PTSP 

terutama  Customer Relationship Officer (CRO) kurang memahami persoalan dan 

kurang ramah. Ketika dikonfirmasi kepada Petugas PTSP, mereka mengatakan bahwa 

mereka mendapatkan pembekalan service excelence  yang diadakan dalam satu hari, 

dengan materi 5S (Senyum, Salam, Sa) dan bagaimana menangani warga yang marah. 

Terkait diklat untuk CRO, selain diklat mengenai service excellence, ada juga diklat 

berupa: 1) Diklat selama 10 hari yang dilakukan di Ciracas, di mana materinya mencakup 

tentang perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP; 2) Diklat per 

bidang layanan, yang materinya diberikan via e-learning; 3) bimbingan teknis di Mall 

Pelayanan Satu Pintu terkait misalnya IMB, KRK, dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Meski 

sudah ada bimtek, dalam FGD petugas PTSP menyampaikan bahwa belum ada bimtek 

untuk layanan online. 

  Selama ini, telah ada uji kompetensi yang dilakukan setahun sekali untuk petugas 

PTSP, di mana materi yang diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda. Dalam FGD 

disampaikan bahwa nilai hasil uji kompetensi yang diperoleh biasanya berada dalam 

rentang skor 40-60. Sayangnya, setelah itu tidak dilakukan pembahasan terkait jawaban 

sehingga petugas yang mengikuti tes juga tidak tahu seperti apa jawaban yang benar. 

Pembahasan terkait jawaban dari soal uji kompetensi dianggap penting karena tes tersebut 

akan diikuti setiap tahun.  

Penilaian kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja PTSP saat ini adalah 

Indeks Kepuasan Masysarakat (IKM), Survei kepuasan pelanggan terhadap PTSP tahun 

2018 98.5%. Survei ini dilakukan oleh tim UI. Namun hasil itu tidak konsisten dengan 

hasil review yang ada pada aplikasi AJIB dan Jakevo.  
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- Jika kita lihat review aplikasi AJIB tahun lalu di sini di-dominasi dengan keluhan.  

- Hasil review Jakevo semester 2 tahun 2018 di sini juga di-dominasi dengan keluhan. 

 

Secara metodologis, perlu menjadi catatan dalam survei ini adalah metode sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling dan quota sampling: mengapa tidak 

menggunakan random sampling? Validitas external dari hasil survei perlu dipertanyakan 

karena sebenarnya metode sampling ini hasilnya tidak cukup untuk menggeneralisasi 

temuan di populasi pelanggan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pilot tes alat ukur 

yang hanya 5 responden. Terlalu kecil jumlahnya untuk menguji reliabilitas alat ukur. 

  Dari hasil FGD, angka IKM yang muncul dirasa sering kali tidak sesuai kenyataan. 

IKM yang ada dinilai tidak fair karena tidak memperhatikan aspek jumlah warga yang 

harus dilayanani, jumlah petugas, karakteristik warga dan sarana prasarana yang dimiliki. 

Pada kantor PTSP yang harus melayani banyak warga akibat jumlah petugas yang kurang, 

tentu waktu pelayanan menjadi lama dan menimbulkan ketidak-puasan masyarakat, dan ini 

akan memengaruhi IKM. Karakteristik warga  yang dilayani juga menjadi faktor yang 

memengaruhi IKM. Pada beberapa daerah dimana warga tidak bisa melakukan aktivitas 

pengisian secara online, sementara salah satu penilian kinerja adalah berapa persentase 

target layanan online, sehingga petugas PTSP pada daerah seperti ini harus bekerja ekstra. 

Demikian pula pada kantor PTSP yang saranan dan prasarananya kurang memadai, 

mengakibatkan masyarakat tidak puas, padahal bukan kesalahan petugas, namun ini 

memengaruhi penilaian kinerja kantor PTSP, dan kinerja petugas PTSP dalam pemilihan 

best manager yang diadakan tiap 3 bulan sekali.  

Permasalahan lain terkait pengukuran kinerja yang juga dikemukakan oleh petugas 

PTSP adalah pengisian form isian untuk penilaian best manager. Petugas-petugas pada 

daerah yang cukup padat layanannya, kadang sampai tidak memiliki waktu untuk mengisi 

form isian.  Dengan demikian penilaian kinerja yang digunakan saat ini mendemotivasi 

petugas pada PTSP yang padat. Sementara itu, berkaitan dengan best manager juga tidak 

ada tangible reward (hasil FGD dengan Staf dan Kanit PTSP).  

Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga menarik untuk dievaluasi. 

Kadang-kadang warga enggan mengisi isian kepuasan layanan, sehingga tingkat kepuasan 

warga terhadap layanan PTSP tidak dapat diukur dengan baik. Atau sebaliknya, karena 

sering terlewat tidak diisi pemohon, survei kepuasan masyarakat diisi sendiri oleh petugas, 

dengan demikian potensi SKM tidak sesuai dengan kenyataan cukup besar karena ada 
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kemungkinan petugas mengisi dengan isian yang tidak jujur yang menguntungkan dirinya.  

Oleh karena itu, SKM telah mencapai 98.5%. Hal ini tentu berbeda dengan kenyataan di 

lapangan di mana petugas sering menghadapi warga yang marah karena tidak puas dengan 

layanan yang diberikan petugas PTSP. Sebagai bahan perbandingan, IKM di PTSP Pusat 

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang dipublikasikan dalam Nota Dinas No. 

42/B.1/A.1/I/20/2018 adalah sebesar 77,56% pada akhir tahun 2017 sangat berbeda jauh 

dengan SKM dari PTSP DKI Jakarta. 

3. Perlindungan hukum bagi petugas 

Dalam FGD dengan petugas PTSP mengemuka persoalan pentingnya perlindungan 

hukum bagi petugas, utamanya karena pejabat PTSP  harus menandatangani dokumen. 

Perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberi jaminan bagi petugas PTSP agar tidak 

lagi merasa takut saat harus menandatangani dokumen. Kekhawatiran masalah hukum ini 

membuat  petugas PTSP mau tidak mau harus bekerja sesuai standar dan SOP. Namun, 

mereka berharap juga ada dukungan pimpinan terkait masalah perlindungan hukum ini.  

Selain kekhawatiran melanggar hukum, petugas PTSP juga memiliki kekhawatiran 

terkait kurangnya perlindungan keamanan jika ada warga yang datang marah-marah atau 

bahkan mengintimidasi petugas. Selain dari warga, ancaman juga sering datang dari 

anggota LSM yang sering mencari-cari masalah terkait pelayanan PTSP. Ke depannya, 

mereka berharap ada petugas keamanan yang berjaga di kantor PTSP sehingga dapat 

melindungi jika sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diharapkan. 

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Inovasi di sektor publik, utamanya yang berkaitan dengan layanan kepada 

warga, dapat dicapai dengan adanya kolaborasi antara stakeholders. Selama ini, inovasi 

di sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah berhasil melayani kebutuhan 

warga akan layanan perijinan dan nonperijinan dengan mempersingkat alur layanan 

dan memusatkan layanan di PTSP. Akan tetapi, masalah-masalah yang timbul dari 

inovasi PTSP justru berpusat pada kurangnya kolaborasi antara pemangku 

kepentingan, dalam hal ini antara PTSP dengan SKPD terkait.  

Keberadaan PTSP telah menyelesaikan satu permasalahan, yakni layanan 

perijinan, namun ternyata menimbulkan masalah baru yakni tidak adanya pengawasan 

atas perijinan yang sudah dikeluarkan. Tidak adanya pengawasan ini timbul karena 
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PTSP tidak berkolaborasi dengan SKPD terkait, baik dalam bentuk penginformasian 

surat perijinan apa saja yang telah diterbitkan maupun persyaratan perijinan.   

Ke depannya, inovasi pada sektor publik tidak hanya fokus pada kebutuhan 

warga, namun fokus pada pembangunan nilai-nilai publik, atau dengan kata lain, nilai 

apa yang ingin dibangun melalui sebuah kebijakan. Bagi sebuah lembaga publik, 

setidaknya ada tiga nilai penting yang harus dibangun (World Government Summit, 

2019), yakni transparansi, partisipasi publik, dan digitalisasi. Sejak didirikannya PTSP, 

Pemprov DKI telah bernovasi dengan tujuan melayani tuntutan dan harapan warga. 

Akan tetapi, masih dibutuhkan sebuah inovasi yang berlandaskan kepada transparansi, 

partisipasi, dan digitalisasi. Ketiga nilai tersebut kami rangkum dalam lima 

rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi, komunikasi, sistem teknologi informasi 

dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.  

 

A. Regulasi 

No. Isi Rekomendasi Pemangku Kepentingan 

1. Melakukan identifikasi dan koordinasi 

pekerjaan-pekerjaan di tingkat Kelurahan  

tentang perizinan dan rekomendasi layanan ke 

warga.  

Mendokumentasikan hasil identifikasi tersebut 

ke dalam dokumen SOP tingkat kelurahan. 

Kelurahan 

Biro Tapem  

2.  Melakukan integrasi dan pembagian perizinan 

dan rekomendasi layanan ke warga antara 

Kelurahan dan PTSP. 

Kelurahan 

Biro Tapem 

PTSP tingkat Kelurahan 

DPMPTSP 

3. Melakukan identifikasi dan koordinasi 

pekerjaan-pekerjaan di tingkat Kecamatan 

tentang perizinan dan rekomendasi layanan ke 

warga, dan mendokumentasikannya dalam 

dokumen SOP tingkat Kecamatan 

Kecamatan 

Biro Tapem 

4.  Melakukan integrasi dan pembagian perizinan 

dan rekomendasi layanan ke warga antara 

Kecamatan  

PTSP tingkat Kecamatan 
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Kecamatan dan PTSP. DPMPTSP 

5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi layanan 

PTSP tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. 

PTSP tingkat Kecamatan  

PTSP tingkat Kabupaten/Kota 

6. Melakukan integrasi kerja/proses layanan di 

PTSP dengan dinas lain terkait (misal Dukcapil 

dan Kehutanan Pertamanan). Masing-masing 

dinas terkait dengan transparan dan jelas 

memberikan informasi alur proses serta waktu 

proses kepada PTSP, agar PTSP dapat 

menginformasikan ke warga. 

Mengintegrasikan dokumen SOP antara PTSP 

dengan dinas 

DPMPTSP  

SKPD terkait : 

Dukcapil  

Dinas Sosial 

Dinas kehutanan Pertamanan 

KSOP (Dirjen Perhubungan) 

Kemendagri 

Dinas Kesehatan 

 

7 Perlu ada dokumen tertulis terkait perubahan 

aturan baik pada kelurahan, kecamatan, dan 

SKPD terkati dan sosialisasi mengenai 

perubahan peraturan sehingga petugas PTSP 

tidak mengalami kebingungan.  

DPMPTSP  

SKPD terkait : 

Dukcapil  

Dinas Sosial 

Dinas kehutanan Pertamanan 

KSOP (Dirjen Perhubungan) 

Kemendagri 

Dinas Kesehatan 

8. Melakukan update informasi SOP dalam 

website 

DPMPTSP 

9 Memberikan kemudahan utk pengurusan Pas 

Kapal agar warga masyarakat yang bekerja 

sebagai nelayan, mendapatkan kemudahan 

perizinan dalam bekerja. 

DPMPTSP 

PTSP Kab Kepulauan Seribu 

KSOP 

 

 

B. Komunikasi 

No. Isi Rekomendasi Pemangku Kepentingan 

1.  Peneguhan identitas sebagai pelayan warga 

yang bernaung dalam organisasi Pemprov 

DKI. 

Gubernur  

DPMPTSP dan SKPD terkait 

Seluruh pejabat dari atas sampai 
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bawah 

2.  Membangun iklim komunikasi yang harmonis 

antara PTSP, Kelurahan, dan Dukcapil 

melalui forum komunikasi rutin. 

Kecamatan, Kelurahan, PTSP, 

dan Dukcapil 

3. Menyampaikan ke warga informasi terbaru 

mengenai layanan perijinan dan non-

perizinan  

DPMPTSP  

PTSP Kelurahan 

PTSP Kecamatan 

4, Standarisasi media informasi terkait layanan 

PTSP. 

DPMPTSP 

5. Penguatan kapasitas petugas PTSP pada aspek 

komunikasi layanan yang berfokus pada 

warga. Materi pelatihan yang diusulkan 

yakni: product knowledge, tugas dan fungsi 

pokok PTSP, customer service excellence, 

persuasi dalam menangani aduan dan 

ancaman. 

DPMPTSP 

6. Evaluasi materi dan metode pelatihan petugas 

PTSP. 

DPMPTSP 

7. Pemberian reward untuk kategori the best 

staff. 

DPMPTSP 

8. Membuka saluran keluhan warga, mengolah, 

dan menginterpretasikannya agar dapat 

dimanfaatkan menjadi masukan stratejik. 

DPMPTSP 

9. Kampanye komunikasi publik untuk 

meningkatkan awareness warga terhadap 

PTSP. 

Diskominfotik, DPMPTSP, dan 

Kelurahan 

10. Memastikan ketersediaan jaringan internet di 

Kelurahan  

DPMPTSP dan Kelurahan 

11. Memfasilitasi warga yang belum melek 

teknologi untuk diberikan pendampingan 

dalam mengisi dan melengkapi formulir 

online.  

PTSP Kelurahan 

PTSP Kecamatan 

PTSP Kota/Kabupaten 

DPMPTSP 

12. Penyediaan media informasi untuk sistem  DPMPTSP 
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monitor tracking online, dimana warga bisa 

mengecek sudah sampai mana perijinan dia 

dan butuh berapa tahap lagi sampai selesai. 

Untuk menghindari saling curiga atas proses 

yang tidak jelas. Dan hal ini menghindari 

kecurigaan dan tindakan penyimpangan 

proses atau korupsi. 

SKPD Terkait: 

Dukcapil  

Dinas Sosial 

Dinas kehutanan Pertamanan 

KSOP (Dirjen Perhubungan) 

Kemendagri 

Dinas Kesehatan 

13. Lurah dan Camat memiliki wewenang untuk 

memvalidasi kerja petugas PTSP 

Gubernur 

 

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

No. Isi Rekomendasi Pemangku Kepentingan 

1 Peninjauan ulang (revisi) Rencana Induk 

Teknologi Informasi (RITIK)  karena RITIK 

yang ada sudah berusia 11 tahun dan sudah 

tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat 

ini. 

Gubernur dan semua SKPD 

2 Penerapan teknologi pendukung Industry 4.0 

pada sistem informasi penanggulangan 

bencana, pengaturan lalu lintas, dll. 

Diskominfotik 

3 Optimalisasi Jakarta Smart City (JSC). JSC 

saat ini hanya fokus pada layanan pengaduan 

masyarakat yang notabene hanya bagian kecil 

dari 6 pilar JSC. 

Gubernur dan Diskominfotik 

4 Menyerahkan evaluasi kepuasan warga pada 

pihak luar yang kompeten. 

Gubernur 

5 Melakukan audit Sistem dan Teknologi 

Informasi dengan pakar yang kompeten. 

Selama ini "tidak ada" audit SI/TI, padahal hal 

ini sangat penting untuk mencari kelemahan 

(terutama dari segi keamanan) sistem berjalan. 

Semua SKPD yang menerapkan 

Sistem Informasi 
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6 Melakukan evaluasi/penelitian dampak 

penerapan Jakevo secara penuh. Penerapan 

Jakevo akan menghilangkan staf CRO & AJIB 

serta mengalihkan Tupoksi ASN yang bertugas 

di PTSP. Infrastruktur PTSP juga akan 

berubah. 

Gubernur dan DPPM-PTSP 

7 Memberi pelatihan agar setiap SKPD 

menerapkan Evidence Based Policy. Setiap 

keputusan/kebijakan harus berdasarkan data 

atau informasi hasil penelitian.  Sebagai contoh 

adalah sosialisasi PTSP, dari survei ternyata 

55,9% warga mengetahui PTSP dari media 

sosial/internet dan 38,8% dari keluarga/orang 

dekat. Tetapi PTSP melakukan sosialisasi via 

kegiatan-kegiatan fisik seperti di Mal dan di 

Kampus. 

Gubernur 

8 Memberikan arahan kepada semua SKPD agar 

menggunakan tenaga ahli yang kompeten 

dalam melakukan penelitian. Dari anggaran 

kegiatan 2019 terlihat beberapa SKPD 

menyelenggarakan penelitian tetapi 

personilnya hanya berpendidikan S1. 

Gubernur 

 

D. Sarana dan Prasarana 

No. Isi Rekomendasi Pemangku Kepentingan 

 Perlu ada standarisasi ruang terkait ruang 

pelayanan, ruang kantor, ruang arsip, gudang, 

laktasi, bermain, toilet. Standarisasi pelayanan 

diterapkan agar mampu memberikan pelayanan 

secara optimal dan menciptakan kenyamanan bagi 

masyarakat. 

 

DPMPTSP 
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 Standarisasi untuk media komunikasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

termasuk perbaikan mesin antrian, mesin 

pengumuman dan papan pengumuman. 

DPMPTSP 

1 Melakukan pemenuhan sarana yang paling 

dibutuhkan pada kantor PTSP kelurahan dan 

kecamatan dengan mengkoordinasikan alokasi 

dana tersebut kepada kelurahan dan kecamatan. 

Pemenuhan sarana dan prasarana tidak dapat 

disamakan pada seluruh kantor PTSP karena 

kekurangan pemenuhan sarpras yang ada saat 

ini bersifat spesifik pada tiap kantor. 

Daftar Lampiran   dapat dijadikan acua.  

Kelurhan 

Kecamatan 

SKPD yang terkait dengan  

anggaran dan pengawasan 

2 Memastikan bahwa dana yang dialokasikan 

untuk PTSP sesuai peruntukan, tidak 

digunakan untuk hal lain. 

Kelurhan 

Kecamatan 

SKPD yang terkait dengan  

anggaran dan pengawasan 

3 Melakukan perencanaan kebutuhan ATK tiap 

kantor dengan baik, sehingga tidak 

menghambat pelayanan 

DMPTSP 

 

E. Sumber Daya Manusia 

No. Isi Rekomendasi Pemangku Kepentingan 

1. Memperhatikan distribusi jumlah staf sesuai 

dengan jumlah warga yang dilayani pada tiap 

kantor PTSP. Selain itu juga memperhatikan 

distribusi jenis kelamin dari petugas, karena 

berkaitan dengan tugas untuk survei lapangan. 

DPMPTSP 

2. Memperhatikan distribusi jumlah staf pada 

Dukcapil . Bila terdapat Satpel yang kosong, 

setidaknya dirangkap oleh Satpel dari 

kelurahan yang terdekat, sehingga 

Dukcapil 

BKD 
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memudahkan koordinasi. 

3. PTSP Provinsis atau Kota/Kabupaten harus 

memikirkan penugasan bantuan staf yang 

fleksibel pada kantor tertentu pada kondisi 

tertentu d imana jumlah warga yang datang 

bisa meningkat hingga 2x lipat lebih (contoh 

saat KJP, layanan menjadi dua kali lipat lebih) 

PTSP Kota/Kabupaten 

DPMPTSP 

4. Pemenuhan SDM DKI terutama untuk layanan 

kepada warga yang memang membutuhkan 

jumlah SDM jauh lebih besar dari provinsi 

lain, harus dikoordinasikan secara serius 

dengan KemenPANRB.  

Gubernur 

Badan Kepegawaian Daerah 

5. Penilaian Kinerja yang dilakukan untuk 

pemilihan best manager perlu diperbaiki, 

karena yang diberlakukan saat ini dirasa tidak 

fair, tidak memperhatikan jumlah warga yang 

dilayani dan kondisi sarana dan prasarana yang 

ada.  

PTSP 

Pakar Manajemen 

6 Peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan dasar 

pada beberapa petugass sangant minim, dan 

bahkan kadang tidak mendapatkan pelatihan 

langsung terjun. Diperlukan bimtek online. Uji 

kompetensi yang dilakukan tiap tahun tidak 

memberikan umpan balik, sehingga staf tidak 

memahami kompentensinya sudah sesuai 

dengan yang diinginkan atau tidak, serta tidak 

mengerti apa yang harus ditingkatkan.  

DPMPTSP 

7 Perlu penegasan bahwa pengisian SKM tidak 

boleh dilakukan oleh staf PTSP dan sanksi 

yang tegas terhadap pelanggaran yang 

dilakukan. 

DPMPTSP 
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8 Perlu dipikirkan perlindungan hukum untuk 

petugas ketika menghadapi warga yang marah-

marah bahkan mengintimidasi. 

Perlu penyuluhan dan penjelasan tentang 

jaminan hukum ketika petugas menandatangani 

dokumen karena kondisi  yang mendesak. 

Kelurahan  

Kecamatan 

PTSP 

Kepolisian  

Biro Hukum 
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