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ABSTRACT 

 
 This study is aim to describe how tipology innovation of licensing service and implementation 

of licensing service One-stop integrated services (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Innovation of licensing 

service is a way to gain service in licensing which did community. This study used descriptive qualitative 

methodology. Meanwhile, the type of this research are descriptive. The technique used to purposive 

sampling because the researcher want information from people who know main focus about this. 

Location which choosen are One-Stop integrated service Kabupaten Sidoarjo and five companies as the 

applicant.This Study results shows that innovation of licensing service in One-stop integrated services 

(BPPT) Kabupaten Sidoarjo, It can be seen from typology, level, category and attributes of innovation 

which combaining with dimension public service are tangibels, reability, responsiveness, assurance and 

emphaty. innovation which did to accelerate and ease process of licensing service so licensing pubhlising 

not take too much time. 
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Pendahuluan 

Konsep inovasi dalam tataran 

penyelenggaraan pemerintahan adalah 

pilihan publik yang memandang sistem 

pemberian pelayanan kepada masyarakat 

sebagai pusat perhatian dan menjadi nilai 

yang harus dimaksimalkan. Dinamika 

organisasi publik membutuhkan inovasi 

dalam berbagai bentuk, seperti penerapan 

teknologi dan metode baru guna 

meningkatkan hasil dan kualitas produk 

pelayanan, sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat sebagai 

pengguna layanan. 

Inovasi dalam pemerintahan daerah di 

Indonesia mulai mendapat perhatian sejak 

lahirnya otonomi daerah melalui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tersebut mengakibatkan adanya perubahan 

besar terhadap struktur dan tata laksana 

pemerintahan, khususnya pemerintahan 

daerah. Langkah-langkah awal yang inovatif 

dicerminkan dari adanya perubahan dari 

penggunaan konsep desentralisasi menjadi 

desentralisasi. Penerapan konsep 

desentralisasi menekankan pengembangan 

pemerintahan di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. Hal tersebut mengakibatkan 

terjadinya perubahan besar terhadap struktur 

dan tata laksana pemerintahan, khususnya 

pemerintahan daerah. Sehingga, dengan 

adanya perubahan tersebut diharapkan 

pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota memiliki ruang 

yang luas untuk menciptakan ide-ide yang 
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inovatif dalam rangka menyelenggarakan 

pemerintahan yang lebih baik. 

Namun, pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 harus 

berakhir dikarenakan terjadinya judicial 

review, sehingga kemudian diubah dan 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

dasar setiap lembaga pemerintahan daerah 

untuk melakukan inovasi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah. 

Tujuannya agar pelayanan publik di tingkat 

daerah lebih berjalan efektif dan efisien. Hal 

ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan 

bahwa pemerintahan daerah diwajibkan 

memperbaiki kinerjanya melalui inovasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Setelah itu, dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek, seperti 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan 

tuntutan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 pun diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-

Undang terbaru tersebut kembali ditekankan 

bahwa penyelenggaraan inovasi merupakan 

langkah mendesak yang harus diupayakan 

dan diselenggarakan oleh pemerintahan 

daerah. Majunya suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh 

bangsa tersebut. Untuk itu, melalui undang-

undang terbaru tersebut pemerintah 

memberikan perlindungan terhadap kegiatan 

yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh 

aparatur sipil negara di Daerah guna 

memajukan Daerahnya. 

Pentingnya inovasi dalam birokrasi 

publik, terutama di sektor pelayanan publik 

dipertegas dengan diberlakukannya 

Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur 

Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Inovasi 

Pelayanan Publik. Di dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut disebutkan 

bahwa setiap instansi di daerah wajib 

membuat dan menyelenggarakan suatu 

inovasi minimal satu tahun sekali guna 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat. 

Merujuk pada kondisi yang demikian, 

kembali ditekankan bahwa urgensitas 

inovasi di sektor pelayanan publik, terutama 

di level pemerintahan daerah adalah mutlak. 

Pemerintahan daerah harus memiliki 

keseriusan untuk menyelenggarakan inovasi 

agar dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan di sektor pelayanan publik. 

Tidak hanya itu, pemerintah daerah sebagai 

lembaga negara di daerah memerlukan 

percepatan atau akselerasi dalam 

memajukan kualitas kinerja, sehingga 

inovasi merupakan jawaban atas 

permasalahan-permasalahan tersebut

Berbagai permasalahan di sektor 

pelayanan publik yang demikian menuntut 

adanya perbaikan melalui upaya-upaya 

inovatif dan kreatif. Kehadiran inovasi di 

sektor pelayanan publik menjadi mutlak 

karena pemerintah memerlukan percepatan 

dan akselerasi dalam melakukan perbaikan 

di sektor pelayanan publik. Merujuk pada 

kondisi yang  pelayanan publik, terutama di 

level pemerintahan daerah adalah mutlak. 

Pemerintahan daerah harus memiliki 

keseriusan untuk menyelenggarakan inovasi 

agar dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan di sektor pelayanan publik. 

Tidak hanya itu, pemerintah daerah sebagai 

lembaga negara di daerah memerlukan 

percepatan atau akselerasi dalam 

memajukan kualitas kinerja, sehingga 

inovasi merupakan jawaban atas 

permasalahan-permasalahan tersebut
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Keadaan serupa juga dialami oleh 

kabupaten/kota di Jawa Timur yang 

memberikan keseriusan dalam 

menyelenggarakan inovasi di sektor 

pelayanan. Inovasi pelayanan perijinan 

tersebut merupakan salah satu inovasi di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo yang memanfaatkan 

perkembangan dan kemajuan teknologi 

informasi. Inovasi pelayanan perizinan 

tersebut mulai diselenggarakan pada Tahun 

2011 dengan diawali dengan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dengan sistem paket. Dari tahun ke tahun, 

inovasi tersebut kemudian dikembangkan 

dengan menambahkan inovasi lain, seperti 

perizinan online, tanda tangan elektronik, 

dan terakhir kartu pintar. Secara lebih jelas, 

berikut adalah macam inovasi pelayanan 

perijinan yang terdapat di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidaorjo : 

1. Perizinan Online, yakni pemohon 

(pengusaha) cukup mengajukan  berkas 

permohonan perizinan dan hasilnya 

berupa penerbitan izin sekaligus sesuai 

jenis paket yang dimohon dengan 

alternatif dilakukan melalui media 

internat dan tidak perlu datang ke kantor 

BPPT Sidoarjo. 

2. Perizinan Sistem Paket, Program 

tersebut merupakan upaya BPPT untuk 

menggabungkan prosedur dan tahap 

pengurusan beberapa izin menjadi satu 

proses terpadu sehingga waktu yang 

dibutuhkan lebih singkat. Ada dua jenis 

paket perizinan yang ditawarkan. Paket 

I terdiri atas enam jenis perizinan dan 

paket II terdiri atas tiga jenis perizinan. 

Dalam pengurusan secara regular         

(satu per satu), enam izin dalam paket I 

tersebut baru akan selesai dalam 24 hari 

kerja setelah semua syarat dinyatakan 

lengkap. Sementara itu, tiga jenis izin 

dalam paket II baru bisa selesai dalam 

21 hari kerja.Dengan adanya sistem 

paket, waktu yang dibutuhkan dapat 

dipangkas menjadi 14 hari kerja (paket 

I) dan 10 hari kerja (paket II). Program 

tersebut dianggap menguntungkan 

masyarakat yang ingin membuka usaha 

baru seperti retail serta usaha kecil, 

mikro, dan menengah (UMKM). Waktu 

pelayanan dapat dipangkas karena 

pemohon izin tidak perlu menyerahkan 

dokumen persyaratan satu per satu 

mulai awal. Sebab, beberapa izin yang 

digabung sebenarnya mensyaratkan 

dokumen yang sama 

3. Tanda Tangan Elektronik, yakni Staff 

atau Kepala BPPT Sidoarjo dapat 

langsung menyetujui ijin usaha dan 

ketika tidak berada di kantor karena 

Smartphone mereka telah terintegrasi 

pada aplikasi sehingga langsung bisa 

tanda tangan dan surat ijin usaha bisa 

lansung diterbitkan. 

4. Kartu Pintar Pengusaha dan Investor, 

yakni loket-loket perizinan akan 

dihapuskan. Sebagai gantinya, smart 

card akan dikeluarkan atas nama 

pemohon atau investor itu sendiri. Di 

dalam kartu pintar itu sudah ada 

indentitas pemohon bahkan sidik jari. 

Inovasi ini bertujuan untuk 

meminimalisir praktik calo perizinan. 

Penyelenggaraan inovasi pelayanan 

perizinan tersebut memberikan dampak 

positif terhadap kinerja Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya 

peningkatan jumlah surat izin yang 

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dari 

tahun 2011-2015. Berikut adalah tabel rekap 

jumlah penerbitan izin tersebut. 

Dampaknya, terjadi kenaikan realisasi 

survey kepuasan masyarakat dari tahun 

2011-2015. Berikut adalah tabel 

perkembangan capaian hasil survey 

masyarakat tersebut. 
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Tabel I.6 Perkembangan Capaian Hasil 

Survei Masyarakat terhadap Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 2015 

 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Target 81 

% 

82 

% 

83 

% 

84 

% 

85 

% 

Realisa

si 

79.0

6 % 

82.1

7 % 

82.3

6 % 

83.7

0 % 

83.9

0 % 

Sumber : Lakip BPPT Sidoarjo Tahun 2015 

(diolah) 

Berdasarkan tabel I.6 di atas, realisasi 

survey kepuasan masyarakat dari tahun 

2011-2015 walaupun belum mencapai target 

yang diinginkan, namun telah mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2014, realisasi 

survey kepuasan masyarakat sebesar 83.70 

%,  sedangkan pada tahun 2015 mencapai 

83.90 %, berada dalam kategori A (sangat 

baik).  Hal ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan sebesar 0.20 % atau tercapai 

98.71 % dari target 2015. Kenaikan target 

survey kepuasan masyarakat dari tahun ke 

tahun tersebut dikarenakan beberapa hal, di 

antaranya : 

1. Penyederhanaan persyaratan dan 

prosedur perizinan dengan pelayanan 

berbasis IT untuk percepatan proses 

pelayanan 

2. Inovasi-inovasi yang berkelanjutan 

terhadap proses pelayanan, seperti tanda 

tangan elektronik 

3. Melakukan pembenahan terhadap 

indikator-indikator survey kepuasan 

masyarakat yang mendapat penilaian 

rendah 

 

Inovasi pelayanan perizinan yang telah 

dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi 

dari berbagai kalangan, baik dalam bentuk 

penghargaan maupun pengakuan, 

diantaranya pemenang Investment Award 

tiga kali berturut-turut dari Provinsi Jawa 

Timur, Top 33 inovasi pelayanan publik 

2014 dari Kemenpan-RB, Penghargaan citra 

pelayanan prima, Investment Award dari 

Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) serta penghargaan lainnya. Inovasi 

layanan publik di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kabupaten Sidoarjo menjadi 

kegiatan yang berkelanjutan dan akan 

dikembangkan menjadi inovasi-inovasi lain 

yang baru seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi serta 

meningkatnya perekonomian dan nilai 

investasi di KabupatenSidoarjo. 

Penelitian mengenai inovasi dalam 

sektor publik telah banyak dilakukan dalam 

studi-studi terdahulu, salah satunya adalah 

studi yang dilakukan oleh Enny Mayasari 

pada Tahun 2009 dengan mengambil judul 

penelitian “Penerapan Inovasi dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan”. Fokus 

penelitian dari studi ini adalah untuk 

mengetahui tingkat inovasi penerapan SIM 

keliling di kantor Pelayanan Surat Izin 

Mengemudi dalam peningkatan kualitas 

pelayanan Surat Izin Mengemudi Satlantas 

Polwiltabes Surabaya. Berdasarkan studi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

inovasi SIM keliling tersebut telah membuat 

peningkatan yang signifikan dalam proses 

perpanjangan SIM dibandingkan dengan 

yang menggunakan sistem 

konvensional.Studi terdahulu lain yang juga 

membahas inovasi pelayanan adalah studi 

yang dilakukan oleh Achmad Dwiky 

Kurniawan dengan mengambil judul 

“Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif 

tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan Kabupaten 

Lamongan)”. Fokus penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat kualitas inovasi 

pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) di Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan studi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kualitas 

pelayanan dalam pengurusan Surat Izin 
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Usaha Perdagangan (SIUP) melalui 

pelayanan jemput  bola. 
Inovasi 

Berdasarkan ulasan di atas, dapat 

diketahui bahwa inovasi pelayanan perizinan 

sangat berperan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Dengan adanya 

peran tersebut, maka perlu adanya penelitian 

mengenai inovasi pelayanan perizininan 

yang dalam konteks ini dilaksanakan di 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan mampu digunakan 

sebagai rujukan untuk pengembangan 

organisasi pelayanan publik, khususnya 

pelayanan perizinan melalui ide-ide atau 

terobosan-terobosan baru yang relevan,  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), inovasi didefinisikan sebagai 

sebuah pemasukan atau pengenalan hal-hal 

baru, pembaharuan, penemuan yang berbeda 

dari yang sudah ada atau sudah dikenal 

sebelumnya. Dalam hal ini, inovasi 

dipahami sebagai proses penciptaan dan 

perubahan atau perbaikan yang 

inkrementalKonsep inovasi juga 

disampaikan oleh Damanpouryang 

menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat 

berupa produk atau jasa yang baru, 

teknologi, proses produksi yang baru, sistem 

struktur dalam administrasi baru atau 

rencana baru bagi anggota organisasi.

Tipologi Inovasi 

Adapun tipologi inovasi di 

sektor publik menurut Halvorsen dalam 

Suwarnoadalah : 

1. A new or improved services 

(pelayanan baru atau pelayanan yang 

diperbaiki)  

2. Process Innovation (inovasi proses), 

misalnya perubahan dalam proses 

penyediaan pelayanan atau produk. 

3. Administrative Innovation (inovasi 

administratif), misalnya penggunaan 

instrument kebijakan baru sebagai 

hasil dari perubahan kebijakan. 

4. System Innovation (inovasi sistem), 

adalah sistem baru atau perubahan 

mendasar dari sistem yang ada dengan 

mendirikan organisasi baru atau 

bentuk baru kerjasama dan interaksi. 

5. Conceptual Innovation (inovasi 

konseptual), adalah perubahan dalam 

outlook, seperti misalnya manajemen 

air terpadu atau mobility leasing. 

6. Radical change of rationality 

(perubahan radikal), yang dimaksud 

adalah pergeseran pandangan umum 

atau mental matriks dari pegawai 

instansi pemerintah. 

Sedangkan dalam bukunya, Muluk 

menjelaskan mengenai tipologi inovasi 

sektor publik, dimana inovasi yang 

berhasil merupakan hasil kreasi dan 

implementasi proses, produk layanan dan 

metode layanan baru dan juga hasil dari 

pengembangan nyata dari efisiensi, 

efektifitas atau kualitas hasil. Hal ini 

membuktikan bahwa inovasi telah 

berkembang dari pemahaman awal, 

dimana inovasi hanya mencangkup dalam 

hal produk dan proses. Inovasi produk 

atau layanan berasal dari perubahan 

bentuk dan desain produk atau layanan 

sementara, inovasi proses berasal dari 

gerakan pembaharuan kualitas yang 

berkelanjutan dan mengacu pada 

kombinasi perubahan organisasi, 

prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan 

untuk berinovasi. Inovasi dalam strategi 

atau kebijakan mengacu pada visi, misi, 

tujuan, dan strategi baru beserta 

alasannya yang berangkat dari realitas 

yang ada. Jenis lain yang juga 

berkembang adalah inovasi dalam 

interaksi sistem yang mencangkup 

perubahan dalam tata kelola 

pemerintahan. 
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Sedangkan menurut Zeithamal, 

Parasuraman dan Berry, dimensi kualitas 

pelayanan publik meliputi: 

1. Tangible (bukti fisik) yakni fasilitas 

fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas 

komunikasi yang dimiliki oleh 

providers. 

2. Reliability (reabilitas) kemampuan 

untuk menyelenggarakan pelayanan 

yang dijanjikan akurat. 

3. Responsiveness (daya tanggap) 

kerelaan untuk menolong customer 

dan menyelenggarakan pelayanan 

secara ikhlas. 

4. Asuurance (jaminan) pengetahuan 

dan kesopanan para pekerja dan 

kemampuan mereka dalam 

memberikan kepercayaan kepada 

customers. 

Emphaty (empati) kemampuan 

memberikan perhatian kepada customer 

secara individual. 

Penerimaan inovasi yang 

dilakukan dapat diketahui dengan melihat 

karakteristik dari sebuah inovasi. 

Karakteristik inovasi yang dikemukakan 

oleh Rogers seperti berikut: 

1. Keuntungan Relatif (Relative 

Advantage) 

Sebuah inovasi harus memiliki nilai 

lebih pada inovasi sebelumnya. 

Inovasi tersebut memiliki ciri khas 

yang membedakannya dengan yang 

lain. 

2. Kesesuaian (Compatibility) 

Inovasi memilik sifat yang sesuai 

dengan inovasi terdahulu yang 

digantinya. Inovasi yang lama tidak 

harus dikesampingkan karena inovasi 

yang lama menjadi bagian transisi ke 

inovasi baru. Selain itu juga dapat 

memudahkan proses adaptasi dan 

proses pembelajaran terhadap inovasi 

secara optimal. 

3. Kerumitan (Complexity) 

Inovasi mempunyai tingkat 

kerumitan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan inovasi yang 

terdahulu. Namun demikian, apabila 

inovasi menawarkan perubahan yang 

lebih baik, maka tingkat kerumitan 

pada umumnya tidak menjadi 

masalah penting. 

4. Kemungkinan Dicoba (Triability) 

Inovasi dapat diterima apabila telah 

teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai lebih 

dibandingkan inovasi yang sama. 

5. Kemudahan Diamati (Observability) 

Sebuah inovasi harus juga dapat 

diamati dari segi bagaimana inovasi 

tersebut bekerja dan menghasilkan 

sesuatu yang baik. 

Inovasi pelayanan perizinan di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

(BPPT) Sidoarjo merupakan beberapa 

inovasi yang diharapkan dapat 

memberikan keuntungan relatif terhadap 

para pemohon perizinan sehingga 

penerbitan surat perizinan diharapkan 

akan menjadi lebih cepat dan mudah 

dalam waktu yang memungkinkan untuk 

disingkat dan berdampak pada kepuasan 

para pemohon perizinan. 

Metode Penelitian 

 

Tipe Penelitian  

Peneliti menggunakan tipe penelitian 

kualitatif deskriptif karena berdasarkan 

pada rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Penelitian deskriptif menggambarkan 

kondisi yang terjadi atas penerapan suatu 

inovasi program. 

 

Teknik Penentuan Informan  

Adapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. 

Teknik tersebut dilakukan dengan 

menentukan informan yang didasarkan pada 

tujuan dan pertimbangan tertentu yang 
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berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini ialah wawancara mendalam (in–depth 

interview). Wawancara mendalam 

merupakan suatu metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan kepada informan sehingga 

memperoleh data secara langsung dari 

informan tersebut. 

 

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan ialah model dari Miles and 

Huberman yakni aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan dengan cara 

interaktif dan secara terus menerus pada 

setiap tahapan peneliti sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun 

teknik tersebut terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data serta 

penarikan kesimpulan.  

 

Hasil Penelitian  

Inovasi Layanan perizinan yang 

dilakukan BPPT Kabupaten Sidoarjo dapat 

meningkatkan pelayanan perizinan. Adanya 

kemudahan dalam pengurusan izin serta 

akses yang lebih efisien dan fleksibel 

membuat pelayanan perizinan semakin 

meningkat. Penerapan inovasi yang 

dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Sidoarjo dalam memberikan pelayanan 

perizinan kepada pengguna layanan 

pengusaha dan investor. Penerapan inovasi 

layanan yang dilakukan oleh Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo merupakan proses 

perbaikan layanan yang telah ada 

sebelumnya dari standart layanan pada 

umumnya di Badan Perijinan di daerah 

lainnya. 

 

Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa inovasi 

layanan di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo 

mengarah pada inovasi proses dan metode. 

Kemudian ada penyederhanaan perizinan 

menjadi satu yakni perizinan paket. Dan 

kemudian ada kartu pintar yang belum lama 

ini diluncurkan dan belum berjalan 

sepenuhnya. Inovasi layanan perizinan di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo berada pada level 

incremental. Inovasi layanan yang dilakukan 

ini jarang sekali membawa struktur 

organisasi dan hubungan keorganisasian. 

Berdasarkan kategori inovasi, inovasi 

layanan di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Sidoarjo termasuk Subtaining 

innovation (inovasi terusan) yang berarti 

proses inovasi yang membawa perubahan 

baru namun tetap mendasarkan pada kondisi 

pelayanan dan sistem yang sedang berjalan 

atau produk yang sudah ada. 

 

IV.1.2 Inovasi layanan di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu 

berdasarkan Atribut Inovasi 

Adanya penerapan inovasi layanan di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan 

nilai investasi dari sebelum adanya inovasi 

layanan di bidang perizinan. Hasil tersebut 

dilihat dari atribut inovasi berikut: 

1. Keuntungan Relatif (advantage) 

Dalam penerapan strategi inovasi di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo 

memiliki keuntungan dari sistem pelayanan / 

produk layanan sebelumnya. Dari 

keseluruhan inovasi layanan di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo 

tersebut memiliki keuntungan relatif 

didalamnya, diantaranya pelayanan 

perizinan di BPPT Sidoarjo menjadi lebih 
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cepat, waktu yang digunakan lebih efisien, 

waktu pelayanan juga lebih fleksibel. 

2. Kompatibel (compatibility) 

Dalam inovasi yang dilakukan Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo dalam 

penerapannya menyesuaikan produk/layanan 

sebelumnya dimana layanan perizinan di 

BPPT sudah mengarah ke IT (Teknologi 

Informasi) dengan memaksimalkan 

penggunaan internet, dan teknologi 

komputer sesuai dengan perkembangan 

zaman. Untuk inovasi layanan perizinan di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo berdasar pada SOP 

yang sudah ada, sehingga kesesuaian inovasi 

layanan yang ada dengan sebelumnya sudah 

sesuai. 

 

3. Kompleksitas (complexy) 

Kompleksitas atau kerumitan dalam 

penelitian ini diartikan sebagai kendala – 

kendala yang dihadapi oleh inovasi ketika 

diterapkan. Kendala ini dirasakan oleh 

aparatur pemberi layanan dikarenakan 

adanya perubahan pelayanan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan 

internet yang berbeda dari sistem 

sebelumnya. Seringkali aparatur mengalami 

kesulitan dalam mengoperasionalkan 

teknologi tersebut. 

 

4. Triabilitas (triability) 

Uji coba sebelum dilaksanakan juga 

dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo 

sebelum menerapkan inovasinya ke 

pengguna layanan. Dalam hal ini, BPPT 

melakukan pengajuan, penganggaran, serta 

pelatihan dan pendampingan untuk 

mengujinya. Uji coba ini dilakukan untuk 

melihat kesiapan sumber daya, sistem, dan 

fasilitas yang tersedia. Namun, dalam 

prakteknya membutuhkan jangka waktu 

secara berkala. 

5. Dapat diamati (observability) 

Kemudahan diamati juga terjadi dalam 

inovasi – inovasi layanan yang dilakukan 

oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

(BPPT) Sidoarjo. Aspek ini dilihat dari 

bagaimana respon pengusaha dan investor 

terhadap pelayanan yang baru dan 

percepatan pelayanan yang diakibatkan 

pelaksanaan inovasi layanan di BPPT. 

Respon tersebut akan menunjukkan hal-hal 

mana saja yang perlu diperbaiki oleh BPPT 

Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan kesimpulan dari lima atribut 

diatas, dapat disimpulkan strategi inovasi 

layanan dalam meningkatkan nilai investasi 

di Kabupaten Sidoarjo, dilihat dari atribut 

inovasi memiliki keuntungan dalam hal 

pelayanan yang semakin cepat dan efisien 

dengan pemanfaatan teknologi informasi 

(IT) yang ada pada saat ini. Penggunaan 

Teknologi Informasi sebagai inovasi layanan 

memiliki kerumitan sendiri yang sudah 

cukup dapat diatasi. Inovasi layanan di 

BPPT Sidoarjo ini sudah sesuai, dan sudah 

melalui tahap uji coba. Namun dalam 

indikator observability perbaikan – 

perbaikan dan inovasi pelaanan harus 

dilakukan untuk menghindari kekecewaan 

dari pengguna layanan pengusaha dan 

investor di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. 

 

IV.1.3 Pelayanan Perizinan di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo 

Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidoarjo ditunjang dengan adanya inovasi 

layanan perizinan yang diterapkan. 

Berkenaan dengan teori berdasarkan oleh 

Zeithmal dan Barry dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan perizinan di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo berkenaan dengan 

dimensi: 

1. Tangibles (Bukti Langsung) 
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Bukti fisik dari pelayanan yang berupa 

fisik, peralatan yang digunakan dan 

representasi fisik dan layanan/jasa dinilai 

sudah baik. Bukti fisik untuk mendukung 

pelayanan di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Sidoarjo dapat dilihat berdasarkan 

pelayanan dibuat komputerisasi, dimana ada 

komputer untuk customer service maupun 

komputer untuk pengguna layanan. 

Kemudian adanya komputer khusus tracking 

dimana bisa diketahui proses penerbitan 

perizinan melalui komputer tersebut. 

Adanya jaringan koneksi internet yang stabil 

serta pemeliharaan jaringan internet 

sehingga server tidak mudah putus koneksi 

untuk memudahkan baik aparatur maupun 

pengguna layanan pengusaha dan investor 

sudah nyaman dan berjalan dengan baik. 

2. Reability (Kehandalan) 

Kemampuan/ kehandalan pihak Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo selalu mengupayakan 

konsistensi dalam melayani serta 

memberikan informasi kepada pengguna 

layanan pengusaha dan investor sesuai 

dengan prinsip administrasi dan organisasi 

yang sudah ada. Selain itu juga berupaya 

mengoptimalkan tanggung jawab dalam 

melayani masyarakat pemohon yakni 

pengusaha dan investor. 

3. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Daya tanggap aparatur di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo dalam hal membantu 

kebutuhan para pengguna layanan perizinan 

dinilai baik. hal tersebut seperti dalam 

merespon cepat komplain, atau pengaduan 

dari pengguna layanan baik berkenaan 

dengan syarat – syarat perizinan maupun 

pelayanan yang diberikan Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidoarjo sehingga pengguna layanan 

pengusaha dan investor senang dengan 

respon cepat yang diberikan aparatur di 

BPPT Kabupaten Sidoarjo. 

4. Assurance (Jaminan) 

Kemampuan aparatur Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidoarjo dalam memberikan jaminan atau 

kepastian dalam pelayanan perizinan kepada 

para pengguna layanan sudah sesuai dengan 

Standar ISO yang sudah diberlakukan. 

Standar ISO diperlukan sebagai bentuk 

terakuinya inovasi layanan yang dilakukan 

dalam capaian – capaian inovasi layanan 

yang di lakukan oleh Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidoarjo dinilai baik. Terobosan – terobosan 

yang dilakukan merupakan inovasi yang 

hanya ada di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dan 

kemudian di adopsi inovasi tersebut di 34 

daerah di Indonesia. 

5. Emphaty (Empati) 

Kemampuan dalam memberikan 

pelayanan yang baik dan optimal berdasar 

pada sikap sopan santun, ramah, dan 

perhatian di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dinilai 

baik. Hal ini dikarenakan Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten 

Sidoarjo selalu mengupayakan pelayanan 

yang optimal sehingga para pengguna 

pengusaha dan investor semakin tertarik 

untuk membuka usaha dan menanam modal 

di Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan kesimpulan dari lima 

dimensi pelayanan yang dikemukakan oleh 

Zeithmal dan Barry tersebut diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

perizinan di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo 

berjalan dengan baik, sarana dan prasarana 

sudah cukup memenuhi, informasi 

pelayanan juga baik. Daya tanggap petugas 

pemberi layanan sudah cukup cepat dan 

responsif. Namun ada beberapa yang kurang 

yakni penataan fasilitas yang tidak sesuai hal 

ini dikarenakan memang kantor gedung 

BPPT Sidoarjo saat ini sedang direnovasi 

sehingga beberapa letak fasilitas 
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ditempatkan ditempat yang tidak 

semestinya. 

Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan fokus strategi inovasi 

layanan perizinan, layanan perizinan, serta 

dampak hal tersebut untuk meningkatkan 

nilai investasi di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo, dapat 

diajukan saran sebagai berikut: 

1. Inovasi yang dilakukan oleh Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo 

Adanya upaya untuk terus menjaga 

konsistensi inovasi baik yang sudah 

dijalankan maupun yang sedang digagas 

sehingga kedepan dapat menjadi contoh 

bagi Badan Perijinan lainnya diseluruh 

Indonesia. Untuk inovasi yang sudah 

digagas namun masih belum 

direalisasikan seperti kartupintar, pihak 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

(BPPT) Kabupaten Sidoarjo harus segera 

mengimplementasikan sehingga manfaat 

yang akan didapatkan dapat segera 

dirasakan. 

2. Pelayanan Perizinan di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) 

Kabupaten Sidoarjo 

 Peningkatan Kemampuan menggunakan 

Teknologi Informasi (IT) dan Kemampuan 

Sumber daya manusia yakni peningkatan 

pemahaman dan kecakapan mengenai IT 

dan kemampuan sumber daya manusia 

BPPT Kabupaten Sidoarjo perlu 

dikembangkan kecakapan menggunakan IT, 

pengetahuan IT dan kemampuan sumber 

daya manusia seperti pemberian informasi 

dan pemberian solusi kepada pengguna 

layanan pengusaha dan investor terkait 

kebutuhan mereka akan mengenai informasi 

dan syarat – syarat perizinan di Kabupaten 

Sidoarjo.   
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