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Abstract

This research aims to obtain an overview in detail related to how the development of competency-based 
apparatus  in  improving the quality  of  service permissions in  UPT P2T Badan Penanaman Modal East  Java  
province. To find out which activities the development of competency-based apparatus conducted used theory from 
Mondy and Martocchio, Dubois and Rothwell, Gangani, and Mclean and Braden. Whereas to know the quality of  
service in P2T East Java province used five dimensions of quality from Zeithaml, Parasuraman, and Berry as the  
development apparatus was done, so that their service can be better and can provide excellent service to the  
society. The results obtained from the study shows that The quality of service in P2T as a whole can be assessed 
already well though in terms of physical facilities exist need to be added, such as cafeteria. The development of a 
competency-based apparatus dominantly did by P2T is training and training both internally and externally. 
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Pendahuluan
Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang 

dilakukan  oleh  seseorang/  sekelompok  orang/ 
intitusi  tertentu  untuk  memberikan  bantuan 
kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  rangka 
mencapai  tujuan  tertentu (Thoha  dalam  Anggara, 
2012). Pelayanan  yang  buruk  masih  dirasakan 
masyarakat  dan  menjadi  citra  yang  melekat  pada 
instansi-instansi  pemerintah  sebagai  penyedia 
layanan di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan 
semakin  meningkatnya  laporan  pengaduan 
masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Berikut 
ini  merupakan  data  banyaknya  laporan  pengaduan 
masyarakat  terkait  pelayanan  publik  di  Indonesia 
dalam kurun waktu 2011 sampai 2015:

Sumber  diolah  :  Laporan  Tahunan  Ombudsman 
Republik Indonesia Tahun 2014 dan 2015

Grafik 1.1. Laporan Pengaduan Masyarakat 
Periode Tahun 2011 – 2015

Diberlakukanya  otonomi  daerah  telah 
memberikan kewenangan yang sangat besar kepada 

pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus 
pemberian  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan 
masyarakat.  Semakin  berjalannya  waktu  tuntutan 
masyarakat akan pelayanan publik yang transparan, 
cepat,  obyektif,  efisien,  dan  profesional  semakin 
kuat. Kualitas  aparatur  sangatlah  penting  dalam 
pelaksanaan  otonomi  daerah,  dimana  diperlukan 
reformasi  aparatur  negara  yang  lebih  cepat  dalam 
melakukan pelayanan publik. 

Pada praktiknya dari sekian banyak pelayanan 
publik  yang  ada  di  Indonesia,  Aparatur  semakin 
menjadi  sorotan  akibat  masih  banyaknya  praktik 
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  serta 
birokrasi  yang  buruk  masih  melekat  pada  image 
aparat  pemerintahan.  Bisa  dikatakan  banyaknya 
praktik  korupsi  mencerminkan  kualitas  aparatur 
yang masih buruk.  Dapat  dilihat  dari  hasil  survey 
oleh  World  Economic  Forum  dalam  The  Global 
Competitiveness  Report  2015,  terdapat  beberapa 
faktor  yang  menjadi  masalah  dalam  melakukan 
bisnis di Indonesia, yaitu:

Sumber: The Global Competitiveness Report 2015

Grafik 1.2. The Most Problematic Factors for 
Doing Business 2015

Untuk  itu  dalam  menyediakan  pelayanan 
perizinan  terus  berusaha  meningkatkan  kualitas 
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pelayanannya  dengan  memperhatikan  kualitas 
sumber  daya  aparaturnya.  Kualitas  aparatur  yang 
baik  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  kualitas 
pelayanan publik. Upaya yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
birokrasi  yaitu  diperlukan  pengembangan  sumber 
daya  manusia  (aparatur)  agar  memiliki 
profesionalisme,  kualifikasi,  dan  kompetensi  yang 
diperlukan dalam menyelengarakan pelayanan serta 
tugas  dan  fungsi  sejalan  dengan  tantangan  yang 
dihadapi.

Pemerintah  melakukan  pembinaan  aparatur 
negara  perlu  kerja  keras,  karena  kualitas  SDM 
aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan. 
Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di  negeri  ini,  hanya  ada  sekitar  5  persen  yang 
dianggap kategori  berkualitas  sementara 95 persen 
lainnya  masih  rendah.  Kondisi  tersebut  menurut 
anwar  sebagai  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur 
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  merupakan  yang 
menjadi  salah  satu  masalah  di  birokrasi 
pemerintahan  saat  ini.  Untuk  menanganinya 
pemerintah  harus  terus  melakukan  pembinaan, 
termasuk  bagaimana  memposisikan  aparatur  pada 
bidangnya.

Sebagai  salah  satu  contoh  provinsi  yang 
menunjukkan kinerja aparaturnya dalam pelaksanaan 
otonomi  daerah  dibidang  pelayanan  perizinan 
khususnya  investasi  yang  berhasil  meningkatkan 
performa dibidang penanaman modal dan investasi 
adalah Jawa Timur. Investasi di Jatim pertahunnya 
mengalami peningkatan dapat dilihat grafik dibawah 
ini, yaitu sebagai berikut:

Sumber: http://bpm.jatimprov.go.id diakses pada 26 
Mei 2016

Grafik 1.3. Kinerja Penanaman Modal Jawa 
Timur Tahun 2015

Hal-hal diatas merupakan keberhasilan Provinsi 
Jawa  Timur  dalam  bidang  investasi  yang  telah 
menunjukkan  eksistensinya  di  dunia  usaha  yang 
diperoleh  dengan  memberikan  pelayanan  prima 
dalam  bidang  pelayanan  perizinan.  Provinsi  Jawa 
Timur  melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) 
dan  semua  SKPD yang terlibat di dalam pelayanan 
perizinan  dan  non  perizinan  telah  menerapkan 
Sistem Manajemen Mutu berstandard Internasional 
sesuai ISO 9001:2008. P2T menjadi “Zona Integritas 

wilayah bebas dari Korupsi” dan semua SKPD yang 
terlibat  di  dalam pelayanan  telah  menandatangani 
Pakta Integritas.

Sebagai  apresiasi  terhadap  upaya-upaya  yang 
telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa 
Timur  dalam  meningkatkan  pelayanan  terhadap 
masyarakat, melalui P2T, beberapa penghargaan dan 
prestasi  telah diperoleh yaitu  dalam tabel  dibawah 
ini, antara lain:

1. Trophy Invesment Award BKPM kategori 
NOMINASI  Provinsi  Terbaik  di  Bidang 
Penanaman Modal Tahun 2008
2. Piagam Nominasi  dan Trophy Investment 
Award  BKPM  Penyelenggaraan  Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Terbaik Tahun 2010

3. Stand  Pameran  Berpenampilan  Terbaik 
dalam Gelar  Pmeran  Pelayanan  Publik  Jawa 
Timur Tahun 2010.
4. Memperoleh  Sertifikasi  Manajemen  Mutu 
ISO  9001-2008  untuk  Sistem,  Prosedur,  dan 
Mekanisme Pelayanan Perizinan
5. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Timur 
Kategori  Stand  “Sangat  Memuaskan”  dalam 
Gelar  Pameran  Pelayanan  Publik  &  Gelar 
Budaya Kerja Jawa Timur Tahun 2011
6. Piagam  Penghargaan  UPT  P2T  Badan 
Penanaman  Modal  Provinsi  Jawa  Timur 
Predikan  Terbaik  ke-II  Kategori  Kelompok 
Pelayanan  Administrasi  dan  Umum  Tahun 
2011
7. Piagam  dan  Trophy  Investment  Award 
BKPM Kategori Provinsi Terbaik I (Pertama) 
Penyelenggara  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
di Bidang Penanaman Modal Tahun 2012
8. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Timur 
Juara  I  Kategori  Kelompok  Budaya  Kerja 
“SEJAHTERA”  Badan  Penanaman  Modal 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
9. Piala  Citra  Pelayanan  Prima  UPT  P2T 
Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur 
Kategori  Peningkatan  Kualitas  Penyelenggara 
Pelayanan Publik 2012
10. Piala  dan  Sertifikat  Invesment  Award 
Penyelenggara  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
di Bidang Penanaman Modal Terbaik Pertama 
Tahun 2014
11. Sertifikat  dari  Ombudsman  Republik 
Indonesia  Atas  Kepatutan  Tinggi  terhadap 
Implementasi  Undang-undang  Nomor  25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  Tahun 
2013

12. Sertifikat  Goverment  &  Public 
Services  Mark  Plus  “Indonesia  Marketeers 
Festival 2013”, dll.

Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  P2T  terus 
berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas 
pelayanannya. Fakta lain yang menunjukkan kinerja 
aparatur  dan  pelayanan  P2T yaitu  dengan  melihat 
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data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penggunan 
pelayanan  perizinan.  Berikut  tabel  yang 
menunjukkan  data  IKM  dari  tahun  2012  sampai 
tahun 2014:

Tabel I.1 Pengukuran Indeks Kualitas 
Masyarakat (IKM)

Sumber: UPT P2T Provinsi Jawa Timur

Dapat  dikatakan walaupun mutu  pelayanan di 
P2T masuk pada  kategori  sangat  baik namun jika 
dilihat  dari  hasil  IKM  tiap  tahun  mengalami 
fluktuasi  naik-turun. Hal  ini  dikarenakan  adanya 
tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  P2T 
tersebut  dalam  penyelenggaraan  pelayanan 
perizinan,  sehingga  belum  sepenuhnya  pelayanan 
perizinan tersebut berjalan dengan mulus.  Kendala 
tersebut antara lain:

1. Pola pikir  atau mindset  aparatur  birokrasi 
yang seringkali masih menjadi kendala.

2. Koordinasi  dan  komunikasi  dengan 
Kabupaten/Kota terkait
3. Perbandingan  antara  jumlah  pegawai 
dengan  jumlah  izin  yang  ditangani  dirasakan 
masih belum seimbang.

4. Keberhasilan proses pelayanan publik pada 
P2T  sangat  bergantung  pada  dukungan  Tim 
Teknis  dari  SKPD  Teknis.  Diperlukan 
menyediakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) 
yang  memiliki  kompetensi  untuk  ditugaskan 
[ada Tim Teknis secara penuh, dll.

Fakta lain menunjukkan kualitas aparatur P2T 
perlu dikembangkan dilihat dari jumlah pegawai dan 
tingkat pendidikan pegawai, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat 
Pendidikan di UPT P2T Badan Penanaman 

Modal Provinsi Jawa Timur 2014

Sumber: P2T , Data diolah

Melihat  permasalahan  yang  dialami  P2T 
tersebut,  memperhatikan  sumber  daya  manusia 
(aparatur)  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama pada 
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),  karena 
menjadi  tolak  ukur  penyelenggaraan  PTSP. 
Organisasi  publik  termasuk  P2T  melakukan 
pengembangan aparatur berbasis kompetensi sebagai 
upaya meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan perizinan di 
UPT P2T Badan Penanaman Modal  Provinsi 
Jawa Timur?
2. Bagaimana  pengembangan  aparatur 
berbasis  kompetensi  dalam  meningkatkan 
kualitas  pelayanan  perizinan  di  UPT  P2T 
Badan  Penanaman  Modal  Provinsi  Provinsi 
Jawa Timur?

Dan  berdasarkan  permasalahan  yang 
dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan kualitas  pelayanan 
perizinan  di  UPT  P2T  Badan  Penanaman 
Modal Provinsi Provinsi Jawa Timur
2. Untuk  mengetahui  dan  mendiskripsikan 
pengembangan  aparatur  berbasis  kompetensi 
dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan 
perizinan  di  UPT  P2T  Badan  Penanaman 
Modal Provinsi Provinsi Jawa Timur

Adapun  penelitian  ini  diharapkan  mempunyai 
manfaat  baik  secara  akademis  maupun  praktis. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah :

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab 
research  problem dalam  penelitian  ini  yaitu 
mengetahui  kualitas  pelayanan  di  P2T  dan 

No Tingkat 
pendidikan

Aparatur Jumlah 
(%)

1. S2 8 11,2

2. S1 28 38,8

3. Diploma 1 1,4

4. SMA 35 48,6

5. SMP - -

6. SD - -

Jumlah 72 100
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pengembangan  aparatur  berbasis  kompetensi 
yang  dilakukan  P2T  untuk  meningkatkan 
kualitas pelayanan.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas 
pelayanan dan pengembangan aparatur berbasis 
kompetensi di P2T, serta dapat menjadi refleksi 
diri  bagi  pemerintah  dalam  menjalankan 
kewenangannya  dalam  menyelengarakan 
pelayanan publik khususnya dibidang perizinan, 
serta  dapat  digunakan  untuk  penyelenggara 
layanan  dalam  membuat  kebijakan  untuk 
meningkatkan kualitas layanan perizinan.

Landasan Teori
Pelayanan Publik

Pelayanan  menurut  Kotler  dalam Sinambela 
(2006)  adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 
dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan 
menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, 
Sampara  berpendapat  lain  tentang  pelayanan yaitu 
suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang  terjadi 
dalam  interaksi  langsung  antar  seseorang  dengan 
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan  pelanggannya. Menurut  Gronroos  dalam 
Ratminti  dan  atik  (2007)  yang  menjelaskan  lebih 
rinci  pelayanan  adalah  suatu  aktivitas  atau 
serangkaian aktivitas yag bersifat  tidak kasat  mata 
(tidak  dapat  diraba)  yang  terjadi  sebagai  akibat 
adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan 
atau hal-hal  lain  yang disediakan  oleh perusahaan 
pemberi  pelayanan  yang  dimaksudkan  untuk 
memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan. 

Pelayanan  publik  juga  diartikan  sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 
masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara  yang  telah  ditetapkan (Sinambela,  2006). 
Definisi lain terkait pelayanan publik (umum) adalah 
segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  kepada  umum 
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, 
di  Derah,  dan  dilingkungan  Badan  Usaha  Milik 
Negara.Daerah  (BUMN/BUMD)  dalam  bentuk 
barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka 
pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan (Ibrahim, 2008).

Jadi  dapat  disimpulkan  pelayanan  publik 
adalah  suatu  kegiatan  atau  aktivitas  untuk 
pemenuhan kebutuhan/hak dasar setiap masyarakat 
atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi 
yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  penyelenggara 
layanan terkait kepentingan publik. Yang dimaksud 
pelayanan  publik  dalam  penelitian  ini  adalah 
pelayanan perizinan di UPT P2T Badan Penanaman 
Modal Provinsi Provinsi Jawa Timur.

Kualitas Pelayanan Publik

Menurut  Hutasoit (2011),  kualitas  adalah 
atribut yang dilekatkan pada suatu barang atau jasa. 
Kualitas  menggambarkan sekumpulan  karakteristik 
barang atau jasa, baik yang terlihat (tangible) atau 
tak  terlihat  (intangible).  Menurut  Ibrahim  dalam 
Hutasoit  (2011)  mendefinisikan  kualitas  sebagai 
suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang 
dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 
konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit dan 
implisit.  Sedangkan  Definisi  kualitas  pelayanan 
menurut  Parasuraman,  et  al  dalam  Setijaningrum 
(2009)  adalah  perbandingan  antara  layanan  yang 
dirasakan  (persepsi)  konsumen  dengan  kualitas 
layanan  yang  diharapkan  konsumen.  Jadi,  dapat 
disimpulkan kualitas pelayanan adalah suatu kondisi 
yang  menunjukkan  adanya  perbandingan  antara 
layanan yang dirasakan (persepsi) pelanggan dengan 
kualitas  layanan  yang  diharapkan  pelanggan  yang 
ditimbulkan dari interaksi  antara sistem pelayanan, 
sumber  daya  manusia  sebagai  pemberi  pelayanan, 
strategi, dan pelanggan (customers).

Indikator Kualitas Pelayanan
Menurut  Zeithaml,  Parasuraman  dan  Berry 

yang mengidentifikasikannya menjadi lima indikator 
pokok, yaitu (Dwiyanto, 2008): 

1. Kenampakan  fisik  (Tangible),  meliputi 
fasilitas  fisik,  peralatan  dan  perlengkapan, 
pegawai, dan sarana komunikasi yang dimiliki 
oleh penyelenggara layanan;
2. Reliabilitas  (Reliability),  meliputi 
kemampuan  dalam  menyelenggarakan 
pelayanan  secara  cepat,  tepat,  akurat, 
memuaskan;
3. Responsivitas  (Responsiveness),  meliputi 
keikhlasan  dan  ketanggapan  para 
penyelenggara  layanan  dalam  membantu 
pengguna layanan;
4. Kepastian  (Assurance),  meliputi 
pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan yang 
dimiliki  para  penyelenggara  layanan  dalam 
memberikan  kepercayaan  kepada  pengguna 
layanan;
5. Empati  (Emphaty),  meliputi  kemampuan 
memberikan  perhatian,  kemudahan 
berkomunikasi, dan memahami kebutuhan para 
pengguna layanan secara individual.

Dengan  demikian  dalam penelitian  ini  untuk 
mengukur indikator kualitas pelayanan perizinan di 
UPT P2T Badan Penanaman Modal Provinsi  Jawa 
Timur, peneliti  menggunakan lima indikator pokok 
diatas.

Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia 
(Aparatur)

Menurut  Mondy  dan  Martocchio  (2016), 
pengembangan  SDM  (Human  Resource 
Development)  meliputi  fungsi  MSDM  yang 
kegiatannya  bukan  hanya  pelatihan  dan 
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pengembangan  saja,  melainkan  perencanaan  karir, 
pengembangan karir dan pengembangan organisasi 
yang lebih dijelaskan dibawah ini:

1. Pelatihan dan Pengembangan
Kegiatan  pelatihan  meliputi  proses 

pembelajaran  dengan  memberikan  bekal  kepada 
pegawai  berupa  pengetahuan  dan  kemampuan 
(skills)  yang  dibutuhkan  setiap  individu  di  dalam 
pekerjaan  yang  dilaksanakan.  Sedangkan  kegiatan 
pengembangan meliputi  proses  pembelajaran  yang 
membekali  pegawai  berupa  pengetahuan  dan 
kemampuan  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan 
berbagai  tuntutan  pekerjaan  di  masa  mendatang 
(future jobs demand). Seluruh kegiatan pelatihan dan 
pengembangan tersebut dilakukan oleh organisasi itu 
sendiri.

2. Pengembangan Organisasi
Proses yang direncanakan untuk memperbaiki 

organisasi  melalui  berbagai  kegiatan dalam bentuk 
sistem,  proses  dan  perubahan  struktur  untuk 
meningkatkan kinerja organisasi dalam setiap usaha 
organisasi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang 
telah ditetapkan.

3. Perencanaan Karir
Organisasi  melakukan  proses  yang 

berkelanjutan dimana seorang individu menetapkan 
tujuan  karir  dan  mengidentifikasi  sarana  untuk 
mencapainya  digunakan  untuk  kemajuan 
(advancement)  dan  kesejahteraan  (well  being) 
pegawai.

4. Pengembangan Karir
Organisasi  membentuk sistem formal  melalui 

pendekatan resmi terhadap upaya untuk memastikan 
pegawai  dengan  kualifikasi  yang  tepat  dan 
pengalaman  nyata  jika  diperlukan.  Karir  individu 
dan organisasi merupakan satu kesatuan dan jelas.

Sedangkan,  Gangani,  Mclean  dan  Braden 
(2004)  menggunakan  kompetensi  untuk  Human 
Resource Development  meliputi  beberapa kegiatan 
berikut bagan dan penjelasannya yaitu:

1.Staffing & Selection (Rekrutmen)
Banyak  organisasi  menggunakan  kompetensi 

dalam melaksanakan sistem rekrutmen dan seleksi. 
Banyak hal  yang dapat  dilakukan di  dalam sistem 
rekrutmen dan seleksi,  yaitu  assesment  (penilaian) 
pegawai,  behavioral  Based  Interviev  (wawancara 
berbasis tingkah laku pegawai), adanya rekomendasi 
dari pihak terkait, dan pengalaman pegawai.

2. Education & training
Pendidikan  dan  pelatihan  diadakan  jika 

ditemukan adanya gap dalam kompetensi pegawai. 
Sehingga tujuan dari pendidikan dan pelatihan untuk 
mengembangkan  kompetensi  yang  dibutuhkan 
pegawai. Kegiatan yang dilakukan meliputi distance 
learning,  In-house  Training  (internal  trainer)  dan 
Outsource Training (external trainers).

3. Organizational Development
Kegiatan  yang  dilakukan  meliputi  reward 

system,  team  building,  career  development, 

counseling,  succession  management,  rotation 
program, dan strategic planning

4. Performance Management
Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada 

seberapa  mampu  menyelaraskan  tujuan  individu 
dengan tujuan organisasi. Sebuah organisasi mampu 
memperkuat  hubungan  antara  rencana  strategis 
(tujuan  organisasi)  dan  pekerjaan  pegawai  dengan 
melakukan  sistem  manajemen  kinerja  berbasis 
kompetensi.

Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan 
teori  pengembangan  SDM  oleh  Mondy  dan 
Martoochio yang di elaborasikan dengan teori dari 
Gangani,  Mclean,  dan  Braden dimana kedua  teori 
tersebut  dianggap  relevan  dengan  pengembangan 
SDM  yang  dilakukan  oleh  UPT  P2T  Badan 
Penanaman Modal Provinsi Provinsi Jawa Timur.

Kompetensi
Menurut  Spencer  dalam  Moeheriono  (2009) 

kompetensi  adalah  karakteristik  yang  mendasari 
seseorang  berkaitan  dengan  efektivitas  kinerja 
individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar 
individu  yang  memiliki  hubungan  kausal  atau 
sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan 
acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di 
tempat  kerja  atau  pada  situasi  tertentu.  Menurut 
McCleland  dalam  Sienkiewicz,  dkk  (2014) 
kompetensi  yang  dimiliki  pegawai  terdiri  atas 
pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan  dan 
karakteristik pribadi yang diperlukan untuk kinerja 
kerja  mereka  yang  memadai.  Definisi  lainnya 
menurut Dubois & Rothwell dalam Sienkiewicz, dkk 
(2014)  menjelaskan  kompetensi  merupakan  alat 
yang digunakan oleh pegawai dalam berbagai cara 
untuk  melakukan  tugas-tugas  atau  pekerjaan 
tertentu,  termasuk  pengetahuan  dan  keterampilan, 
serta  jenis  kompetensi  yang  lebih  abstrak  yaitu 
kesabaran, ketekunan, fleksibelitas, kepercayaan diri 
yang lebih abstrak.  Menurutnya kompetensi  sangat 
diperlukan untuk melakukan semua jenis pekerjaan. 
Tanpa ada kompetensi, tidak ada kinerja, tidak ada 
organisasi.

Peneliti menggunakan teori tentang kompetensi 
oleh Dubois  dan Rothwell  untuk mendukung teori 
pengembangan SDM oleh Mondy dan Martoochio 
karena  teori  mereka  hanya  menjelaskan 
pengembangan  SDM  saja  tanpa  mengaitkan 
kompetensi  yang  dibutuhkan.  Sehingga  teori 
kompetesi  oleh  Dubois  dan  Rothwell  dapat 
membantu memperkuat hasil penelitian yang sudah 
dilakukan.

Pengembangan  Aparatur  Berbasis  Kompetensi 
dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Permasalahan  pelayanan  publik  yang  ada 
khususnya  pelayanan perizinan perlu  mendapatkan 
perhatian, agar instansi pemerintah berstatus sebagai 
organisasi  publik  dapat  melaksanakan  tugas-tugas 
pelayanan  dengan  kualitas  prima  maka  aparatur 
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pelaksananya  sebagai  abdi  masyarakat  itu  harus 
profesional  dan  memiliki  kompetensi  yang  baik, 
dilihat  dari  segi  penguasaan,  ilmu pengetahuannya 
keahlihannya,  kemampuannya,  moral  serta 
mentalitas yang dimilikinya. Selain itu mereka juga 
dituntut  untuk  memiliki  sikap,  bakat,  dan 
kepribadian yang baik pula sebagai karakteristik dari 
aspek  kompetensi.  Hal  tersebut  yang  dapat 
digunakan  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya 
dalam  memberikan  jasa  pelayanan  kepada 
masyarakat.  Faktor  yang  terpenting  yang  sangat 
menentukan bagi terciptanya pelayanan publik yang 
berkualitas  itu  adalah  terletak  pada  kondisi  yang 
melekat  pada  sumber  daya  aparaturnya,  karena 
merekalah  yang  sebenarnya  sebagai  penggerak 
utama  dalam  mencapai  suatu  tujuan  organisasi 
(Saleh dkk, 2013).

Organisasi  sektor  publik  beserta  aparaturnya 
sering  dianggap  tidak  beres  dalam  melakukan 
pekerjaan  yang  berupa  pemberian  jasa  pelayanan 
yang  masyarakat  butuhkan.  Lebih  dari  itu  dalam 
praktiknya,  masih  sering  kali  terjadi  adanya 
perbedaan  perlakuan  yang  dilakukan  oleh  pihak 
pemberi  jasa  layanan  terhadap  masyarakat  yang 
sedang membutuhkan jasa layanan mereka.  Secara 
umum masih relatif rendahnya kualitas kompetensi 
yang  dimiliki  oleh  segenap  aparatur  yang  bekerja 
pada organisasi sektor publik pada umumnya (Saleh 
dkk, 2013).

Menurut Saleh, dkk (2013) Agar para aparatur 
tersebut memilki kompetensi dan daya adaptabilitas 
yang tinggi dalam menghadapi dinamika pekerjaan 
mereka  tanpa  harus  melanggar  peraturan  yang 
berlaku,  maka  kompetensi  yang  dimiliki  aparatur 
tersebut  perlu  dipelihara  dan  dikembangkan  atau 
ditingkatkan  secara  sistematis  dan 
berkesinambungan  dengan  menggunakan  model 
pengembangan  aparatur  berbasis  kompetensi  yang 
sesuai atau selaras dengan kebutuhan rill organisasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat 
dibutuhkan adanya pengembangan aparatur berbasis 
kompetensi.  Diharapakan  dalam  memberikan 
pelayanan,  pegawai  memiliki  kemampuan, 
pengetahuan,  keterampilan,  serta  pengalamannya, 
sehingga  dapat  melakukan  tugas  dan  fungsinya 
secara  profesional  dan efektif.  Kegiatan yang bisa 
dilakukan  yaitu  melalui  pendidikan  dan  pelatihan 
pegawai.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  dalam 
meminimalisir  keluhan  yang  didapat  dari  instansi 
pelayanan  publik  dan  permasalahan-permasalahan 
didalamnya  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya 
dalam melayani masyarakat.

Dapat  disimpulkan  konsep  pengembangan 
aparatur  berbasis  kompetensi  dalam meningkatkan 
pelayanan publik adalah pengembangan karakteristik 
seorang pegawai seperti: kemampuan, pengetahuan, 
keterampilan,  kemampuan,  pengalamannya  agar 
dapat  melaksanakan  tugas  secara  profesional  dan 
efektif,  serta  memenuhi  kebutuhan  masyarakat 

terkait  kepentingan publik khususnya pelayanan di 
bidang perizinan.

Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif 

dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian 
dilaksanakan  di  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Pelayanan 
Perizinan Terpadu (UPT P2T) Badan Penanaman Modal 
Provinsi  Jawa  Timur.  Informan  yang  dipilih  dalam 
penelitian  adalah  pejabat  struktral,  staff,  petugas,  dan 
pemohon  perizinan.  Teknik  penentuan  informan 
dilakukan  secara  purposive  sampling  untuk  pihak 
pemerintah  melalui  key  informan  dengan  jumlah  5 
informan  dan accidental random sampling untuk pihak 
masyarakat dengan jumlah 7 informan. Data terkumpul 
diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik 
pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah 
triangulasi.

Pembahasan
Kualitas Pelayanan Perizinan di UPT P2T Badan 
Peanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Untuk  dapat  menilai  bagaimana  kualitas 
pelayanan  yang  di  berikan  oleh  penyelenggara 
pelayanan  khususnya  P2T  Provinsi  Jawa  Timur, 
terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk 
mengukurnya. Menurut Zeithaml, Parasuraman dan 
Berry lima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kenampakan fisik (Tangible)
Fasilitas  fisik  yang  ada  di  P2T  dalam 

menunjang  penyelenggara  layanan  perizinan 
dapat  dibilang  sudah  cukup  lengkap  untuk 
pegawai  dalam  menjalankan  tugas  seperi 
persona  komputer,  server,  router  printer, 
scanner,  beberapa  aplikasi  yang  menunjang 
pelayanan perizinan, serta jaringan internet pun 
sangat  lancar  karena semua proses pelayanan 
perizinnan  berbasis  web  sehingga  sangat 
tergantung pada jaringan internet. Saat peneliti 
berada di ruang helpdesk, disana terdapat TV 
LCD  layar  informasi  digunakan  untuk 
pemohon  membuka  web  P2T  dan  jaringan 
internet pun sangat  cepat, jarang terjadi eror 
untuk masalah jaringan internet.  Sarana  yang 
ada  di  P2T  telah  berusaha  untuk  memenuhi 
dengan  harapan  masyarakat  mulai  dari  awal 
pelayanan terdapat ruang informasi (helpdesk) 
ruangan  tersebut  berguna  untuk  menanyakan 
segala  informasi  terkait  pelayanan  perizinan, 
terkait  komplain-komplain  mangadukannya 
disana.  Kemudian  ada  mesin  nomer  antrian, 
supaya  masyarakat  tertib  untuk  mengantri 
sampai  nomernya  dipanggil.  Saat  menunggu 
terdapat  ruang  tunggu  dengan  tempat  duduk 
yang cukup banyak dan empuk juga kursinya, 
menurut  peneliti  sudah  cukup  nyaman. 
Kemudian P2T juga sangat menghargai orang 
tua dan ibu menyusui, terdapat ruangan berupa 
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ruang  pojok  untuk  para  ini  ketika  ingin 
menyusui,  kemudia  membedakan  antrian  dan 
layanan  untuk  lansia  dan  ibu  hamil.  Namun 
dari  semua fasilitas  fisik yang ada P2T tidak 
memiliki  kantin  khusus  untuk  pemohon, 
sehingga  pemohon  kalau  sedang  menunggu 
sangat bosan karena tidak bisa pergi ke kantin.

2. Reliabilitas (Reliability)
Kemampuan  pegawai  dalam  memberikan 

layanan  sudah  cukup  baik,  mereka  bekerja 
sesuai dengan prosedur layanan, pegawai juga 
menjelaskan dengan baik.  Jika ada  kesalahan 
pemohon  pasti  mendapatkan  perbaikan. 
Biasanya pemohon di telfon jika ada kesalahan. 
Sebenarnya  keseluruhan kemampuan pegawai 
P2T  dalam  melayani  dengan  cepat,  akurat, 
tepat,  dan  memuaskan  sudah  cukup  sesuai, 
namun memang kalau terjadi keterlambatan itu 
dikarenakan  pada  saat  itu  banyak  yang 
mngurus  izin,  dan  antrian  cukup  banyak, 
sehingga pemohon menunggu sedikit lama.

3. Responsivitas (Responsiveness)
Daya  tanggap  tersebut  dinilai  sudah  baik 

oleh  pemohon,  karena  saat  pemohon  butuh 
informasi  terkait  prosedur  pelayanan pegawai 
menjelaskan  dengan  baik,  ramah  sehingga 
pemohon merasa terbantu.  Selain itu  terdapat 
upaya dari pegawai jikas pemohon merasa ada 
yang kurang paham terkait prosedur yang harus 
dilengkapinya  maka  pegawai  langsung 
membuka  website  dan  menjelaskan  dengan 
baik  terkait  prosedur,  contoh  form,  dan 
membantu  pengecekan  berkas  apakah  berkas 
tersebut  sudah  lengkap  atau  belum (pegawai 
helpdesk). daya  tanggap  pegawai  juga  dapat 
diketahui  dalam  proses  penanganan  jika 
terdapat  keluhan/komplain  dari  pemohon 
dalam pelayanan. Keluhan tersebut masih ada 
karena  P2T  masih  ingin  terus  memperbaiki 
diri.  Jika ada keluhan dari  pemohon pegawai 
segera memberikan solusi  dan perbaikan atas 
keluhan tersebut.  Jika  keluhan tersebut butuh 
penanganan khusus biasanya diselesaikan pada 
rapat internal pegawai kalau perlu melibatkan 
kepala  badan  tergantung  permasalahannya. 
Karena  untuk  menindaklanjuti  keluhan  ada 
beberapa  tahap,  jika  keluhan  tersebut  bisa 
diatasi helpdesk yang langsung dihandle, kalau 
sudah secara teknis diserahkan ke belakang ke 
tim teknis, kalau lebih tinggi lagi ya diserahkan 
ke  staff,  sehingga  pegawai  menerima 
tergantung mekanismenya seperti  apa.  Secara 
keseluruhan daya  tanggap yang dimiliki  oleh 
pegawai  P2T  cukup  baik  dilakukan  secara 
profesional  dan  tanpa  membeda-bedakan 
pemohon.

4. Kepastian (Assurance)
Pihak  P2T  Provinsi  Jawa  Timur  dalam 

menjalankan  pelayanan  perizinan  untuk 

meningkatkan  kemampuan  pegawai  dan 
memberikan  kepercayaan  kepada  pemohon 
layanan  dilihat  berdasarkan  diadakannya 
pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur 
yang  lebih  baik.  Adanya  pelatihan  terkait 
perizinan  akan  menambah  pengetahuan  dan 
kompetensi  pegawai  dalam  melaksanakan 
tugas.  kemudian  dengan  didapatnya  sertifikat 
ISO dan sering mendapatkan penghargaan di 
tingkat  nasional  P2T  menjadi  percontohan 
untuk  instansi  lain.  Sertifikat  yang  sudah  di 
dapat  P2T adalah ISO 2008 namun sekarang 
P2T  menuju  ISO 2015.  Dengan  adanya  ISO 
dapat  memberika  kepercayaan  pemohon 
dengan diberikannya pelayanan terbaik sesuai 
standar ISO yang disyaratkan.

Pihak pemohon layanan juga merasa sudah 
cukup  sopan  pegawai  dalam  melayani 
pemohon, dan peawai juga cukup mengerti apa 
yang  harus  dikerjakannya.  Informasi  yang 
diberikan  juga  sangat  jelas,  ada  fasilitas 
helpdesk.  Untuk  prosedur  juga  sudah  cukup 
sederhana dan mudah dimengerti. Pegawai P2T 
juga sdah cukup informatif dalam menjelaskan 
informasi.  Dengan  demikian  pemohon 
pelayanan perizinana di P2T mendapat jaminan 
pelayanan yang baik dalam usaha untuk dapat 
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai 
prosedur yang ada. Jaminan tersebut didukung 
dengan adanya sertifikat ISO dan penghargaan 
lainnya  yang  dapat  membuktikan  bahwa 
kinerja pegawai P2T sudah cukup baik dalam 
memberikan pelayanan dengan pemohon.

5. Empati (Emphaty)
Emphaty yang dilakukan oleh pegawai P2T 

dalam  memberikan  layanan  dapat  diketahui 
dari  pemohon  mudah  menghubungi  petugas 
karena pegawai selalu stand by pemohon pasti 
mudah  dalam menemui  pegawai  selama  jam 
kerja. Terutama di helpdesk diharuskan selalu 
ada pegawai yang bertugas, jika satunya tidak 
masuk masih ada  satunya,  kalau bisa  ya  ada 
penggantinya.  Hal  ini  yang  dapat  dilakukan 
pegawai  adalah  kemudahan  berkomuniskasi 
dan  memahami  kebutuhan  para  pemohon, 
sehingga pegawai harus mengerti SOP dan SPP 
serta  ramah sopan dalam berinteraksi  dengan 
pemohon sesuai dengan 3S yaitu senyum salam 
sapa.

Hal-hal lain dapat dilihat dari jika pemohon 
komplain  atau  butuh  informasi  apa  langsung 
diberikan  solusi  dan  informasi  yang  jelas. 
Kemudian dari hal kecil, saat pemohon masuk 
ruangan,  satpol  PP  berhak  menanyakan 
keperluan  pemohon  tersebut  mengurus  izin 
apa,  sehingga  dapat  mengetahui  kebutuhan 
pemohon  tersebut.  Hal  lainnya  untuk  angka 
pengenal  impor  tanggal  1  januari  sudah 
berubah,  hal  tersebut  sangat  dibutuhkan 
pegawai. pegawai P2T dalam hal mendekatkan 
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diri sudah baik dan pastinya melayani dengan 
baik.  Contohnya saat pemohon membutuhkan 
info apa saja ya pastinya dijawab dengan baik. 
Saat  komplain  mereka  tetap  senyum  dan 
diberikan  solusi  permasalahan  yang  dihadapi 
pemohon.  Pegawai  P2T  sudah  ramah  kalau 
pemohon  bertanya  sudah  dirasa  enak  karena 
penjelasannya cukup jelas.

Pengembangan  Aparatur  Berbasis  Kompetensi 
dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan 
Perizinan di UPT P2T Badan Penanaman Modal 
Provinsi Jawa Timur

Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan 
teori  pengembangan  SDM  oleh  Mondy  dan 
Martoochio yang di elaborasikan dengan teori dari 
Gangani,  Mclean,  dan  Braden  untuk 
menggambarkan  pengembangan  SDM  yang 
dilakukan oleh UPT P2T Badan Penanaman Modal 
Provinsi  Provinsi  Jawa  Timur.  Berikut 
penjelasannya:

1. Pelatihan dan pengembangan
P2T  melakukan  pengembangan  SDM 

melalui  pelatihan  eksternal  seperti  diklat 
struktural  terkait  kenaikan  jabatan,  diklat 
fungsional untuk pegawai dinas pemerintahan, 
serta  diklat  dari  BKPM Pusat  untuk pegawai 
pelayanan.  Terdapat  juga  pelatihan  internal 
wajib  yang  diadakan  2x  setahun.  Pelatihan 
tersebut  diadakan  dan  berkerjasama  dengan 
instansi dan lembaga terkait dengan kebutuhan 
pelatihan dan diklat  yang disesuaikan dengan 
kebutuhan  pegawai  dalam  menjalankan 
tugasnya. Pelatihan tersebut adalah BIMTEKS 
(Bimbingan  Teknis)  seperti  kursus  bahasa 
asing,  kursus  komputer,  pengembangan 
kepribadian,  dll.  Tujuan  diadakan  pelatihan 
tersebut  untuk  menunjang/mengembangkan 
kompetensi  aparatur  dengan  menyesuaikan 
kondisi  saat  ini  agar  dapat  menjalankan 
tugasnya  dengan baik.  Sasaran dari  pelatihan 
tersebut  adalah  seluruh  pegawai  P2T.  Target 
dari pelatihan itu sendiri adalah kualitas SDM 
aparatur meningkat, kompetensi meningkat dan 
pelayanan  juga  makin  baik  dari  sebelumnya. 
Untuk  biaya  pelatihan  disediakan  dri  dana 
APBD  pemerintah  namun  untuk  diklat  dari 
BKPM  dibantu  dana  dari  pusat  hanya 
pendidikan dan akomodasi,  selebihnya seperti 
transport  dan  uang  saku  pegawai  P2T  yang 
menyediakan.

Bentuk  pelaksanan  pelatihan  seperti  ada 
narasumber,  motivator,  trainer  yang  memberi 
materi, kemudian pegawai dilatih berdasarkan 
jenis pelatihannya, terdapat game terkait materi 
tersebut.  Diakhir  acara  pegawai  menyetor 
quisioner  tentang  apa  yang  menjadi  kendala 
selama ini atau kekurangan masing-masing diri 
pegawai,  serta  pendapat  pegawai  tentang 
pelatihan  tersebut  apakah  dapat  memberikan 

pegawai  feedback  dsb.  Hal  tersebut  bisa 
menjadi  evaluasi  untuk  pelatihan-pelatihan 
selajutnya.  Pelatihan  pertama  kali  diadakan 
tahun 2010, 2011 juga diadakan, namun rutin 
dilakukan tahun 2013. BIMTEKS dilakukan 2x 
setahun.  Pelatihan dilakukan biasanya 3 hari, 
ada  yang  seminggu,  dana  ada  juga  yang  10 
hari.  Untuk  pelatihan  yang  diadakan  BKPM 
Pusat,  pelatihan  tersebut  mengumpulkan  dari 
seluruh pegawai PTSP yang ada di Indonesia. 
pelatihan-pelatihan tersebut pernah diadakan di 
Malang, Bandung, Medan, Jakarta dsb.  Pihak 
yang  mengadakan  untuk  pelatihan  eksternal 
banyak dari BKD Provinsi Jawa Timur, BKPM 
Pusat,  Kemendagri,  Kementrian  PANRB, 
sedangkan  untuk  pelatihan  internal  P2T 
bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga  terkait 
seperti  Toasmaster,  John  Robert  Power,  PT 
Somptec.

Untuk faktor pendukung dan penghambat, 
faktor  pendukungnya  dilihat  dari  antusias 
pegawai  disini  mengikuti  pelatihan,  motivasi 
dari  pimpinan  untuk  mewajibkan  ikut 
pelatihan, serta kemauan pegawai untuk ingin 
terus  berbenah  menjadi  lebih  baik  lagi  tidak 
sebatas  cukup  mampu.  Sedangkan  faktor 
penghambatnya  berasal  dari  dana  (anggaran) 
karena  dana  yang  dianggarkan  terbatas  dan 
kurang dukungan dari keluarga, misalnya saat 
diadakan pelatihan dan diharuskan membawa 
keluarga,  keluarga  tersebut  tidak  mau,  tidak 
bisa ikut.
2. Pengembangan Organisasi

Pengembangan  organisasi  yang  dilakukan 
P2T  adalah  melalui  sistem  reward  yang 
berbeda  setiap  pegawai  tergantung  pada 
kebijakan  pimpinan.  Biasanya  reward  berupa 
insentif ada tambahan uang dari pimpinan P2T, 
sedangkan  punishment  dilihat  dari  absen 
fingerprint yang dilihat jika pegawai terlambat 
maka  akan  diberikan  potongan  tergantung 
kesalahan setiap orang. Dan lagi untuk pegawai 
yang  berasal  dai  SKPD  lain,  jika  pegawai 
tersebut kinerjanya jelek punishmentnya akan 
dipulangkan ke dinas asalnya.

Kegiatan  lain  berupa  promosi  jabatan  ke 
tingkat  yang  lebih  tinggi.  Biasanya  di  P2T 
setiap  akhir  tahun  dibuat  semacam penilaian 
masing-masing  pegawai,  dilihat  berdasarkan 
segi  tanggung  jawab,  disiplin,  ada  point 
evaluasinya.  Hal  lain  berupa  inovasi  yang 
perubahan P2T untuk memperbaiki organisasi. 
Misalnya  P2T  sekarang  menggunakan  sistem 
pelayanan  berbasis  web  dengan  membuat 
sistem aplikasi P2T berbasis web untuk semua 
perizinan.  Hal  tersebut  termasuk  software, 
sedangkan hardware ada aplikasi touch screen 
IKM  untuk  mengevaluasi  kinerja  P2T 
berdasarkan  penilaian  masyarakat.  Untuk 
brainware  P2T  mengadakan  BIMTEK  untuk 
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meningkatkan kompetensi  aparatur.  Ada juga 
sistem inovasi berupa mobil pelayanan keliling 
sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada 
masyarakat  khususnya  para  nelayan sehingga 
tidak  jauh-jauh  untuk  mengurus  izin  di  P2T 
dan masih banyak lagi.
3. Perencanaan Karir

Organisasi  memperhatikan  karir  pegawai 
dengan  cara  memfasilitasi, 
mempertimbangkan,  dan  memproyeksikan 
karir  pegawai  melalui  usulan,  kemudian 
diserahkan  kepada  BKD  dan  Bupati  sebagai 
pengambil keputusan. Pemimpin P2T biasanya 
merekomendasikan  pegawainya  untuk 
peningkatan karir. perencanaan karir biasanya 
dilakukan  P2T  saat  organisasi  tersebut 
membutuhkan  pegawai  pada  kekosongn 
jabatan. Kalau tidak segera ada penggantinya, 
pihak P2T akan mengirim surat kepada BKD 
Provinsi  Jatim  untuk  meminta  pegawai. 
Pegawai yang menginginkan perencanaan karir 
harus  memantaskan dirinya  memenuhi  semua 
persyaratan  yang  ada  termasuk  dilihat 
kompetensinya,  adanya  sertifikat-sertifikat 
yang  dimiliki  pegawai,  kemudian  jenjang 
pendidikan  sehingga  akan  mendapatkan 
rekomendasi  dan  BKD  akan 
mempertimbangkan  sesuai  kebutuhan 
organisasi  tersebut.  Rata-rata  aparatur  P2T, 
mereka berkembang (dalam segi karir) namun 
tidak terlalu signifikan.
4. Pengembangan Karir

Pengembangan  karir  yang  dilakukan  P2T 
adalah dengan memberikan penawaran kepada 
pegawai untuk bersekolah lagi ke jenjang yang 
lebih tinggi.  Adanya pelatihan-pelatihan yang 
diadakan  P2T  maupun  dari  luat  dan 
mewajibkan  pegawai  mengikuti  diklat 
sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan 
karirnya.  Kemudian  ada  sistem rolling  untuk 
seluruh pegawai mula dari staff hingga Satpol 
Ppnya  untuk  mendapatkan  pengalaman  dan 
bisa  saling  bantu  jika  ada  yang  tidak  masuk 
karena seluruh pegawai paham berbagai tugas 
yang ada di P2T.
5. Staffing and Selection

Rekrutmen  dan  seleksi  pegawai  yang 
berhak melakukan adalah pihak BKD Provinsi 
Jawa  Timur  yang  membuka  melalui  seleksi 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). P2T tetap 
awal mengusulkan butuh pegawai seperti apa, 
kompetensi  dan  kriterianya  seperti  apa  baru 
nanti BKD yang membuka formasi perekrutan 
pegawai.  Berbeda  dengan  pendapat  Bapak 
Faizal  beliau  mengatakan  bahwa  untuk 
rekrutmen  PNS  disesuaikan  dengan  SK 
Gubernur, sedangkan untuk PTT sesuai dengan 
SK  BKD  Provinsi  Jawa  Timur.  BKD  yang 
melakukan  tes  dengan  melihat  sertifikat 
pendidikan,  kompetensi  dilakukan  tes 

wawancara dan tes tulis, P2T hanya menerima 
nama-nama yang sesuai. Maksud PTT oleh pak 
faizal  mungkin  sama  dengan  pegawai  CPNS 
sehingga sama-sama yang berhak merekrutmen 
adalah BKD.

Mekanisme rekrutmen yang dilakukan P2T 
sekarang  sudah  dikatakan  sesuai  dengan 
kebutuhan  organisasi.  Dilihat  berdasarkan 
analisis pegawai antara peran dan pekerjaannya 
sudah sesuai  karena hasil  IKM dari tahun ke 
tahun  masuk  pada  kategori  sangat  baik, 
sehingga dapat dikatakan kinerja aparatur P2T 
sendiri sudah cukup baik, dan sudah memenuhi 
kompetensi yang dibutuhkan. Sebisa mungkin 
P2T  menyesuaikan  antara  tingkat  dan  jenis 
pendidikan dengan tugas yang dikerjakan. Jika 
mendapat  latar  belakang  yang  tidak  cocok 
dengan  kebutuhan,  pegawai  tersebut  dilatih 
terlebih  dahulu.  Karena  tidak  menutup 
kemungkinan  kita  harus  mengerjakan  tugas 
yang  lain  biar  saling  bantu,  tujuan  adanya 
sistem rolling adalah itu, agar semua pegawai 
bisa  merasakan  dan  mendapat  pengalaman 
berbagai bidang pekerjaan di P2T.

6. Performance Management
Target  kinerja sudah menunjukkan prestasi 

pegawai  dilihat  dari  P2T  3x  berturut-turut 
mendapatkan  investmen  award  se  nasional. 
Semua  itu  otomatis  berkat  usaha,  dukungan 
dan kinerja  pegawai  yang sudah baik namun 
tetap ditingkatkan lagi.  Hal lain terkait  target 
kinerja  dilihat  dari  evaluasi  IKM  setiap 
tahunnya, P2T selalu mendapatkan hasil yang 
sangat  baik,  dengan  target  tersebut  otomatis 
menunjukkan  prestasi  pegawai.  Bisa  dilihat 
juga untuk target kinerja prestasi pegawai dari 
jumlah  izin  yang  masuk,  waktu 
penyelesaiannya,  waktu  terlambatnya,  P2T 
termasuk  cepat  karena  1  izin  sekita  1  menit 
sehingga  terpenuhi,  sedangkan  penanaman 
modal  dilihat  dari  banyaknya  nilai  investasi 
yang masuk.

Keberhasilan  tersebut  dikarenakan 
organisasi  mampu  menyelaraskan  tujuan 
individu  dengan  tujuan  oganisasi.  Dalam 
performance  managemet  P2T  dalam  melihat 
tujuan indivisu, tidak lupa untuk pegawai yang 
telah memenuhi standar penilaiain prestasi dan 
sesuai  dengan  kompetensi  akan  mendapat 
rekomendasi berupa promosi jabatan. Misalnya 
kinerja  pegawai  yang  sangat  baik  diambil  5 
tertinggi  untuk  diajukan  kemudian  5  orang 
tersebut yang akan lolos yang mana seperti itu. 
BKD  dan  keputusan  gubernur  yang  berhak 
memutuskan. Yang pasti  ada promosi jabatan 
untuk  pegawai  P2T  yang  memenuhi 
persyaratan. 

Usaha  yang dilakukan untuk keberhasilan 
target  kinerja  yaitu  dengan  menyesuaikan 
background pendidikan dengan kebutuhan P2T 
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sendiri.  Menurut  pendapat  informan  yang 
ditemui  dilapangan  menjelaskan  bahwa 
pendidikan yang cocok adalah sarjana  teknik 
untuk  pelaksanaan  perizinan,  sarjana  hukum 
dibidang  penegakan  peraturan  perizinan, 
administrasi  publik  di  bagian  kepegawaian. 
Namun  hal  tersebut  tidak  wajib,  hanya 
dianjurkan.  Untuk  background  pendidikan 
yang tidak cocok dengan pekerjaan bisa dilihat 
kemampuanya dan keahlihannya, kalau sesuai 
kan ya juga mendukung.

Kesimpulan
1. Kualitas  pelayanan  P2T Provinsi  Jawa 
Timur

- Tangible
Fasilitas  dan  sarana  prasarana  yang 

disediakan  sudah  terbaik  agar  sesuai 
dengan  harapan  masyarakat  dan  sebagai 
penunjang  dalam  melaksanakan  tugas. 
Pemohon  juga  bisa  menjangkau  dengan 
mudah,  Jika  ada  trobel  fasilitas  tersebut 
langsung diperbaiki. Bisa dibilang fasilitas 
di  P2T  lengkap  nyaman  baik  dan  semua 
diperuntukkan  untuk  pegawai  dan 
pemohon.  Namun  kurang  adanya  kantin 
yang dekat dengan ruang tunggu.
- Reliability

Para  aparatur  wajib  menggunakan 
SOP/SPP  untuk  pedoman  pelayanan  agar 
pemohon  mendapatkan  kepastian  waktu, 
biaya,  dan  layanan.  Berkaitan  dengan 
informasi yang diberikan kepada pemohon 
secara  tepat  dan  dapat 
dipertanggungjawabkan, P2T menyediakan 
lewat  website,  semua  sudah  lengkap  ada 
disana  termasuk  SOP/SPP  P2T,  waktu 
pelayanan,  ada  call  center,  contoh  form 
yang  harus  dibawa  pemohon,   kemudian 
website tersebut tersedia 4 bahasa (Inggris, 
Jepang,  Cina,  Korea)  untuk  memudahkan 
investor asing membuka website P2T. 

Untuk  dapat  mendukung  P2T  dalam 
menyelenggarakan  layanan  yang  cepat, 
tepat, akurat, dan memuaskan, yang selalu 
berpedoman  pada  SOP  SPP  yang  ada. 
Aparatur  P2T  mengikuti  pelatihan  dan 
pendidikan  yang  menunjang  kompetensi, 
seperti  Diklat  Penyususnan SPP dan SOP 
Pelayanan,  Diklat  Pengembangan  Suber 
Daya  Manusia  dan  Pelatihan  System 
Kualitas  Layanan  dan  SOS  oleh  Badan 
Diklat Provinsi Jawa Timur.

- Responsiveness
Daya  tanggap  yang  dimiliki  oleh 

aparatur  P2T telah sesuai dengan harapan 
pemohon  layanan  perizinan,  dapat  dilihat 
dari  pegawai  dalam  memahami  dan 
menjelaskan prosedur pelayanan perizinan 
dan  daya  tanggap  pegawai  dalam 

menanggapi  jika  ada  keluhan  dari 
pemohon. pemohon butuh informasi terkait 
prosedur  pelayanan  pegawai  menjelaskan 
dengan  baik,  ramah  sehingga  pemohon 
merasa  terbantu.  Jika  ada  keluhan  dari 
pemohon  pegawai  segera  memberikan 
solusi dan perbaikan atas keluhan tersebut. 

Untuk  dapat  menunjang  kompetensi 
tersebut, aparatur P2T mengikuti pelatihan 
dan  pendidikan,  seperti  BIMTEK 
peningkatan kompetensi petugas pelayanan 
customer  Service  Excellent,  dan 
kompetensi  petugas  pelayanan berperilaku 
kerja lebih simpatik dan inovatif oleh John 
Robert Power.
- Assurance

Kepercayaan  kepada  pemohon 
layanan  dilihat  berdasarkan  diadakannya 
pelatihan  untuk  meningkatkan  kualitas 
aparatur yang lebih baik. Adanya pelatihan 
terkait  perizinan  akan  menambah 
pengetahuan  dan  kompetensi  pegawai 
dalam  melaksanakan  tugas.  kemudian 
dengan didapatnya sertifikat ISO dan sering 
mendapatkan  penghargaan  di  tingkat 
nasional  P2T  menjadi  percontohan  untuk 
instansi lain. Pihak pemohon layanan juga 
merasa sudah cukup sopan pegawai dalam 
melayani  pemohon,  dan  pegawai  juga 
cukup  mengerti  apa  yang  harus 
dikerjakannya.  Informasi  yang  diberikan 
juga  sangat  jelas,  ada  fasilitas  helpdesk. 
Untuk  prosedur  juga  sudah  cukup 
sederhana dan mudah dimengerti. Pegawai 
P2T  juga  sdah  cukup  informatif  dalam 
menjelaskan informasi.

- Emphaty 
Dilihat dari upaya aparatur P2T dalam 

memberikan  pelayanan  dapat  dikatanan 
pemohon  mudah  menghubungi  petugas 
karena  pegawai  selalu  stand  by  pemohon 
pasti  mudah  dalam  menemui  pegawai 
selama  jam  kerja.  Kemudahan 
berkomuniskasi dan memahami kebutuhan 
para  pemohon,  sehingga  pegawai  harus 
mengerti SOP dan SPP serta ramah sopan 
dalam berinteraksi dengan pemohon sesuai 
dengan 3S yaitu senyum salam sapa. Jika 
pemohon  komplain  atau  butuh  informasi 
apa  langsung  diberikan  solusi  dan 
informasi  yang  jelas.  Kemudian  dari  hal 
kecil, saat pemohon masuk ruangan, satpol 
PP berhak menanyakan keperluan pemohon 
tersebut mengurus izin apa, sehingga dapat 
mengetahui  kebutuhan  pemohon  tersebut. 
Hal  lainnya  untuk  angka  pengenal  impor 
tanggal  1  januari  sudah  berubah,  hal 
tersebut  sangat  dibutuhkan  pegawai. 
Aparatur P2T dalam hal mendekatkan diri 
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sudah baik dan pastinya melayani dengan 
baik.  Aparatur  P2T  sudah  ramah  kalau 
pemohon  bertanya  sudah  dirasa  enak 
karena penjelasannya cukup jelas.

Untuk  menunjang  kompetensi 
tersebut, aparatur P2T mengikuti pelatihan 
dan pendidikan, seperti bimtek kompetensi 
petugas  pelayanan  empatic  customer 
service oleh Dale Carriage, kemudian ada 
bimtek Satpol PP oleh Kodam V Brawijaya 
sehingga  dapat  menunjang  kompetensi 
aparatur. 

2. Kegiatan pengembangan aparatur yang 
dilakukan P2T, meliputi:

- P2T mengadakan pelatihan internal bersifat 
wajib  selama  2x  dalam  setahun  dengan 
bekerjasama  dengan  institusi  lain  yaitu 
John  Robert  Power  untuk  BIMTEK 
Peningkatan Kompetensi P2T, Kompetensi 
Petugas  Pelayanan  Customer  Service 
Excellent  dan  Kompetensi  Petugas 
Pelayanan  Berperilaku  Kerja  Lebih 
Simpatik  dan  Inovatif,  Marlon  Human 
Capital  Center  untuk  BIMTEK  Petugas 
Peningkatan  Kompetensi  P2T,   Dale 
Carriage  Training  untuk  BIMTEKS 
Kompetensi  Petugas  Pelayanan  Empatic 
Customer  Service,  Kodam  V  Brawijaya 
untuk  Bimbingan  Teknis  Satpol  PP, 
Toastmaster  untuk  Kursus  Bahasa  Inggris 
“Public  Speaking  Course”,  dan  PT 
Scomptec  untuk  Kursus  &  Pelatihan 
Komputer.

- Kegiatan pengembangan dilakukan dengan 
mengirimkan pegawai untuk mendapatkan 
pendidikan  dan  pengetahuan  dalam 
serangkaian  kegiatan  diklat  dan  pelatihan 
yang  diadakan  oleh  instansi  terkait 
KEMENDAGRI untuk Diklat PPTSP Bagi 
Pejabat  Pelaksana  Angkatan  I,  Diklat 
PPTSP Bagi Pejabat Strategis Angkatan 3, 
dan  Diklat  Manajemen Pelayanan  Publik, 
BKPM Jakarta untuk Diklat PTSP Bidang 
Penanaman  Modal,  Diklat  PTSP 
Penanaman  Modal  Tingkat  Dasar,  Diklat 
PTSP  Penanaman  Modal  Lanjutan,  dan 
Kursus  dan  Pelatihan  SPIPISE  Pusdatin, 
Badan  Diklat  Kementrian  Dalam  Negeri 
untuk Diklat PPTSP, Kementrian PANRB 
untuk  Diklat  Pelayanan  Publik  dan 
Penetapan  Standar  Pelayanan  serta 
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, 
BKD Provinsi Jwa Timur untuk Diklat Pra 
Jabatan, Badan Diklat Provinsi Jawa Timur 
untuk  Diklat  Kepemimpinan,  Diklat 
Penyusunan  SPP  dan  SOP  Pelayanan, 
Diklat  Pengembangan  Sumber  Daya 
Manusia,  dan  Pelatihan  System  Kualitas 
Layanan  dan  SOS  (Standard  Operational 

Spirit),  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan 
Dinas Tenaga  Kerja  Provinsi  Jawa Timur 
untuk Sosialisasi Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing,  Dinas  Pertanian  Provinsi  Jawa 
Timur  untuk  Bimbingan  Teknis  Inspektor 
Keamanan Pangan, dan Kementrian Energi 
Sumber  Daya  Mineral  untuk  Diklat 
Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Bawah 
Tanah.

- Pengembangan  organisasi  dilakukan 
melalui  sistem  reward  dan  punishment, 
promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi 
dilihat  persyaratannya  terlebih  dahulu, 
kemudian  adanya  sistem  inovasi  untuk 
memperbaiki organisasi, seperti mengubah 
sistem  pelayanan  berbasis  web,  aplikasi 
touch  screen  IKM  untuk  mengevaluasi 
kinerja  pegawai,  kemudian ada  BIMTEK, 
serta ada mobil pelayanan keliling.

- Perencanaan  karir  dilakukan  organisasi 
dengan  memperhatikan  karir  pegawai 
dengan  cara  memfasilitasi, 
mempertimbangkan,  dan  memproyeksikan 
karir  pegawai  melalui  usulan,  kemudian 
diserahkan kepada BKD dan Bupati sebagai 
pengambil  keputusan.  Pemimpin  P2T 
biasanya  merekomendasikan  pegawainya 
untuk peningkatan karir.

- Pengembangan  karir  yang  dilakukan  P2T 
adalah  dengan  memberikan  penawaran 
kepada  pegawai  untuk  bersekolah  lagi  ke 
jenjang  yang  lebih  tinggi.  Adanya 
pelatihan-pelatihan  yang  diadakan  P2T 
maupun dari luar dan mewajibkan pegawai 
mengikuti  diklat  sebanyak-banyaknya 
sesuai  dengan  kebutuhan  karirnya. 
Kemudian ada sistem rolling untuk seluruh 
pegawai  mulai  dari  staff  hingga  Satpol 
Ppnya. Kemudian menjamin pegawai untuk 
mendapatkan rekomendasi promosi jabatan.

- Rekrutmen  dan  seleksi  pegawai  yang 
berhak  melakukan  adalah  pihak  BKD 
Provinsi  Jawa  Timur  yang  membuka 
melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS).  P2T  tetap  awal  mengusulkan 
butuh pegawai seperti apa, kompetensi dan 
kriterianya  seperti  apa  baru  nanti  BKD 
yang  membuka  formasi  perekrutan 
pegawai.

- Performance  management  dilihat  dari 
Target kinerja sudah menunjukkan prestasi 
pegawai dilihat dari  P2T 3x berturut-turut 
mendapatkan investmen award se nasional. 
Hal  lain  terkait  target  kinerja  dilihat  dari 
evaluasi  IKM setiap tahunnya, P2T selalu 
mendapatkan hasil yang sangat baik. target 
kinerja  prestasi  pegawai  dari  jumlah  izin 
yang masuk, waktu penyelesaiannya, waktu 
terlambatnya, P2T termasuk cepat karena 1 
izin  sekita  1  menit  sehingga  terpenuhi, 
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sedangkan  penanaman  modal  dilihat  dari 
banyaknya  nilai  investasi  yang  masuk. 
Melakukan promosi jabatan untuk pegawai 
yang  berkinerja  baik.  Kemudian 
menyesuaikan  background  pendidikan 
dengan kebutuhan P2T sendiri.
 

Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diberikan, 
peneliti  ingin  memberikan  saran  yang  sekiranya 
dapat  bermanfaat,  beberapa  saran  tersebut 
diantaranya:

1. Konsistensi  akan  penerapan  kualitas 
pelayanan setelah pegawai mengikuti kegiatan 
peningkatan  kualitas  aparatur  dengan 
menunjukkan  profesionalitas  dan 
kompetensinya dalam menjalankan pekerjaan.
2. Adanya evaluasi dan kontrol secara intensif 
oleh  Kepala  UPT  kepada  pegawai  dan  staff 
dalam  proses  pengembangan  aparatur  secara 
terus  menerus  dalam  rangka  peningkatan 
kualitas pelayanan setelah pegawai mengikuti 
pendidikan dan pelatihan.
3. Perlu adanya intensitas pelatihan, evaluasi 
langsung secara berkala serta koordinasi antara 
Kepala  UPT,  pegawai,  dan  staff  untuk 
meningkatkan  pemahaman  akan  tugas  sesuai 
tupoksi  kerja  masing-masing,  dan  sesuai 
dengan regulasi, SPP atau SOP yang berlaku.
4. Penambahan sarana prasarana dan fasilitas 
pendukung seperti  Kantin  yang dekat  dengan 
P2T sehingga pemohon nyaman menunggu.
5. Ada pergantian pegawai saat ada yang tidak 
masuk, khususnya bagian helpdesk agar tidak 
kewalahan.  Karena  kalau  hanya  satu  dirasa 
sangat  kurang  dalam  melayani  banyaknya 
pemohon yang datang.
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