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Abstract. This study aims to describe the type, implementation, and analyse the effectiveness of 

policy instruments licensing services in the city of Surabaya. The theory used in this research consists of 

public policy, licensing, and effectiveness of policy instruments. This research is conducted by qualitative 

research method, located at Surabaya Capital Investment and PTSP Service Department. The results 

showed that the policy instruments licensing services in Surabaya using three kinds of instruments that 

regulatory instruments, institutional arrangements and operational mechanisms. Instruments of legal 

instruments are implemented through the implementation of Surabaya Mayor Regulation No. 2 and No. 

22 of 2016. Instruments of institutional arrangements are carried out with the delegation of licensing 

service authority to the Surabaya Capital Investment and PTSP Service Department. The instrument of 

operational mechanism is carried out by executing PTSP (One Stop Shop Services) licensing through 

Surabaya Single Window (SSW) system. However, all three instruments are still ineffective. This is known 

from the three criteria analysed: clarity of goals to be achieved, integration and consistency with other 

regulations, and implementation of supervision. Of the three criteria, only one criterion alone that has 

been effective is integration and consistent with other regulations. While the other two criteria is the 

clarity of the objectives to be achieved and the implementation of supervision is considered not effective 

yet. 
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Pendahuluan 

Perizinan di Indonesia, khususnya di 

tingkat daerah, tidak lepas dari masalah dan 

hambatan. Pertama, ketidakjelasan standar 

prosedur dan biaya perizinan. Kedua, perizinan 

yang dikeluarkan menambah permasalahan dan 

tidak memecahkan masalah inefisiensi pasar. 

Ketiga, sebagian besar perizinan diproses pada 

tingkat pemerintah daerah dengan melibatkan 

dinas dan badan berbeda dengan koordinasi dan 

kapasitas yang rendah. 

Pelayanan perizinan di Kota Surabaya juga 

memiliki hambatan-hambatan. Keberadaan Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota 

Surabaya tidak memberikan pelayanan dengan 

baik karena sulitnya memenuhi persyaratan 

sehingga pemohon banyak yang menggunakan 

biro jasa. Selain itu, Terdapat praktek calo yang 

dilakukan di luar kantor layanan oleh oknum 

pegawai Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 

(UPTSA) Kota Surabaya. Terdapat indikasi 

bahwa prosedur sengaja diperpanjang oleh 

beberapa oknum Pemerintah Kota yang 

menyebabkan pemohon menyerah dan memilih 

jalur instan.  

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

maka seluruh daerah diinstruksikan untuk 

melaksanakan pelayanan perizinan 

menggunakan PTSP. Ini dijalankan untuk 

pelaksanaan pelayanan perizinan yang cepat dan 

mudah. Begitu pula dengan Kota Surabaya yang 

sempat dikritik Ombudsman karena tidak 

membentuk badan atau kantor yang melayani 

perizinan PTSP. Oleh karena itu, Walikota 

Surabaya menetapkan Peraturan Walikota 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan PTSP. Pelayanan perizinan 

melalui PTSP di Kota Surabaya dilakukan 

dengan memanfaatkan sistem perijinan online 

yang sudah terbangun bernama Surabaya Single 

Window (SSW) 

Tinjauan Pustaka 

Kebijakan Publik 

Dunn (2003, h. 22) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai suatu rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga-lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas 

pemerintah. Anderson dalam Agustino (2008, h. 

8) mengartikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan masalah tertentu. Thomas R. Dye 



menyederhanakan definisi kebijakan publik 

sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2012, 

h. 20). 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Dye, ketika 

pemerintah memilih sebuah tindakan maka 

tujuan dari tindakan tersebut harus jelas, harus 

meliputi tindakan  pemerintah, dan bukan hanya 

kehendak pejabat pemerintah tersebut saja. 

Begitu juga dengan sesuatu yang tidak 

dilakukan juga dihitung sebagai kebijakan 

negara dan memiliki dampak yang sama 

besarnya dengan sesuatu yang dilakukan. 

Kebijakan publik yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

Instrumen Kebijakan Publik 

Instrumen kebijakan merupakan portofolio 

dari cara yang mungkin untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui tindakan politik. Pilihan dalam 

instrumen kebijakan harus dipertimbangkan 

terhadap resiko kehilangan dukungan dari 

anggota jaringan kebijakan. Peter dan Nispen 

(1998, h. 17) menjelaskan bahwa kesuksesan 

implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari 

pemilihan isntrumen yang tepat.  

Vedung, Bemelmans-Videc, dan Rist (1998, 

h. 21) mengartikan instrumen kebijakan publik 

sebagai seperangkat teknik dimana otoritas 

pemerintah menggunakan kekuatannya dalam 

upaya untuk memastikan dukungan dan efek 

atau mencegah perubahan sosial. Howlet dan 

Ramesh (1995, h. 80) berpendapat instrumen 

kebijakan juga disebut perangkat kebijakan, 

yang digunakan pemerintah dalam usahanya 

menempatkan kebijakan yang berlaku. Hal ini 

merupakan cara yang sebenarnya atau perangkat 

yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan 

kebijakan, serta dari kalangan mana pemerintah 

harus memilih sasaran yang tepat dalam 

pelaksanaan kebijakan.  

Instrumen kebijakan publik yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Piranti Hukum, 

Tatanan Kelembagaan, dan Mekanisme 

Operasional. 

Perizinan 

Izin dalam bahasa Belanda disebut dengan 

vergunning yaitu suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang-undang atau 

pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan 

perundang-undangan (Sutedi, 2015, h. 168). 

Basah (1995, h. 3) mendefinisikan izin sebagai 

perbuatan hukum administrasi negara bersegi 

satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal 

konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Spelt dan Berge (1993, h. 2-3) membagi 

definisi izin dalam arti luas dan arti sempit. 

Secara luas izin merupakan salah satu instrumen 

yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Pemerintah menggunakan izin 

sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 

tingkah laku para warga. Dengan memberi izin, 

penguasa memperkenankan pemohon untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang namun tetap berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah 

dalam keadaan tertentu. Dalam arti sempit, izin 

adalah pengikatan-pengikatan pada suatu 

peraturan izin pada umumnya didasarkan pada 

keinginan pembuat undang-undang untuk 

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 

menghalangi keadaan-keadaan buruk. Definisi 

izin dalam arti sempit berarti izin merupakan 

perkenaan bagi seseorang atau lembaga tertentu 

untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya 

terlarang namun diperbolehkan dengan diatur 

dan diberikan batas-batas tertentu dengan tetap 

dilakukan pengawasan sekadarnya. 

Di Indonesia, pengertian izin tercantum 

dengan jelas pada Pasal 1 angka 8 dan 9 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 8 

menyatakan bahwa izin adalah dokumen yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pasal 1 

Angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah 

pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam 

bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

Perizinan yang dimaksud dalam penelitian 

ini meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Izin 

Usaha Industri (IUI), dan Izin Perluasan Industri 

(IPI) sesuai dengan ketentuan jenis izin yang 

dilayani PTSP sesuai Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 22 Tahun 2016. 

Keefektifan Instrumen Kebijakan 

Keefektifan suatu instrumen kebijakan yang 

digunakan dapat diketahui dengan melihat 

bagaimana implementasi kebijakan. 

Sebagaimana Blok, de Groot, Luiten, 

Rietbergen (2004, h. 175) berpendapat bahwa 

keefektifan suatu instrumen kebijakan 



bergantung pada desain dan implementasi 

instrumen kebijakan itu sendiri. Serta tidak bisa 

dilepaskan dari pentingnya pengawasan dari 

instrumen kebijakan dalam mencapai tujuan 

kebijakan. Hepburn (2006, h. 18) menyatakan 

sebuah kriteria penting dalam memilih 

instrumen kebijakan adalah keefektifannya 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kriteria ini berkaitan dengan sejauh mana 

instrumen yang ada menghasilkan keluaran atau 

hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan. 

Kejelasan pada tujuan merupakan inti untuk 

dapat menilai keefektifan dari berbagai respon 

kebijakan.  

Masih mengutip dari Hepburn (2006, h. 18) 

keefektifan dalam memilih instrumen kebijakan 

harus mencakup evaluasi terhadap kepatuhan 

dan penegakan hukum. Sehingga perlu adanya 

mekanisme terkait pengawasan dan kepatuhan 

sehingga pihak regulator dapat menentukan 

sejauh mana kepatuhan dapat efektif. Beberapa 

kriteria yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan instrumen kebijakan pelayanan 

perizinan di Kota Surabaya adalah (a) Kejelasan 

Tujuan yang Ingin Dicapai; (b) Integrasi dan 

Konsisten Terhadap Peraturan Lainnya; dan (c) 

Pelaksanaan Pengawasan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode penelitian kualitatif, bertempat 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Analisis 

data menggunakan analisis data interaktif 

dimulai dengan pemisahan data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Pembahasan 

Instrumen kebijakan pelayanan perizinan di 

Kota Surabaya terdiri dari  piranti hukum, 

tatanan kelembagaan, dan mekanisme 

operasional. Instrumen piranti hukum 

dilaksanakan melalui implementasi Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan peraturan pengubahnya yaitu 

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016. . 

Instrumen tatanan kelembagaan dilaksanakan 

dengan Walikota Surabaya menarik sebagian 

kewenangan dari SKPD teknis dan 

melimpahkannya kepada Kepala Dinas PM-

PTSP. Adanya pelimpahan wewenang PTSP ke 

DPM-PTSP membuat pemohon yang akan 

mengajukan izin melalui PTSP hanya 

berhubungan dengan DPM-PTSP saja. Dilihat 

dari instrumen kebijakan mekanisme 

operasional pelaksanaan PTSP di Kota Surabaya 

merupakan sebuah proses perizinan yang 

sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, 

meminimalkan kontak fisik antara pihak yang 

melayani dan yang dilayani, dan memiliki 

prosedur operasional standar. Selain itu, selama 

pelaksanaannya telah dikomunikasikan secara 

luas dengan mengadakan sosialisasi dengan 

SKPD dan stakeholder lainnya. 

Instrumen kebijakan pelayanan perizinan di 

Kota Surabaya sejauh ini masih belum efektif. 

Ini diketahui dari tiga kriteria yang digunakan 

dalam analisis keefektifan instrumen kebijakan. 

Ketiga kriteria tersebut adalah kejelasan tujuan 

yang ingin dicapai, integrasi dan konsisten 

terhadap peraturan lainnya, serta pelaksanaan 

pengawasan.  

Berdasarkan kriteria kejelasan tujuan yang 

ingin dicapai, dalam Peraturan Walikota Nomor 

22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu sudah tercantum tujuan 

yang cukup jelas yaitu untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan perizinan yang 

diselenggarakan Pemerintah Daerah. Selain itu, 

terdapat tujuan lain yaitu agar indikator 

kemudahan berusaha di Surabaya meningkat 

sehingga berpengaruh kepada EODB Indonesia 

dari tahun ke tahun menjadi semakin baik. 

Namun, tetap saja ada permasalahan yaitu masih 

ada masyarakat sekaligus pemohon yang yang 

kurang mengerti tujuan yang tercantum dalam 

perwali tersebut. 

Kriteria integrasi dan konsisten terhadap 

peraturan lainnya dilihat dari Peraturan 

Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan 

salah salah satu pemenuhan ketentuan PTSP 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 

Tahun 2014. Pada penelitian ini, Perwali Nomor 

22 Tahun 2016 dibuat berdasarkan 

pertimbangan dengan melihat peraturan hukum 

yang berada di atasnya. 

Terkait kriteria pelaksanaan pengawasan. 

Pengawasan yang dilakukan terhadap 

penyelenggaraan PTSP ini dibagi menjadi 2 

macam pengawasan. Pertama, pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak internal Pemerintah Kota 

Surabaya. Pengawasan internal ini dilakukan 

oleh Inspektorat Daerah Kota Surabaya. Namun, 

ada kritik terkait pengawasan oleh Inspektorat 

dimana Inspektorat disinyalir tidak mampu 

melaksanakan tugas pengawasan secara 

obyektif. Pengawasan internal lainnya berupa 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

bersama dengan Walikota dan Kepala Dinas. 



Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

eksternal. Dalam hal ini, Ombudsman RI dan 

masyarakat diminta untuk aktif mengawasi 

karena pelayanan perizinan ini merupakan salah 

satu layanan dasar yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat sehingga perkembangannya 

akan sangat membutuhkan respon aktif dari 

masyarakat sebagai pengguna dan pemohon. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa 

disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan 

perizinan di Surabaya dilihat dari segi 

keefektifan instrumen kebijakannya masih 

belum efektif. Ini diketahui dari tiga kriteria 

yang dianalisis yaitu kejelasan tujuan yang ingin 

dicapai, integrasi dan konsisten terhadap 

peraturan lainnya, serta pelaksanaan 

pengawasan. Dari ketiga kriteria tersebut, hanya 

satu kriteria saja yang sudah efektif yaitu 

integrasi dan konsisten terhadap peraturan 

lainnya. Sementara kedua kriteria lainnya yaitu 

kejelasan tujuan yang ingin dicapai dan 

pelaksanaan pengawasan dinilai belum efektif. 
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