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I. LATAR BELAKANG MASALAH

     Setiap negara akan senantiasa melakukan upaya untuk mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah  satunya  adalah  peningkatan  penanaman  modal  atau  investasi  baik  untuk 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). 

     Berbagai  jenis  layanan  permohonan  izin  yang  diberikan  kepada  masyarakat 

penanam modal baik untuk PMDN maupun PMA dikelola oleh pemerintah tingkat 

propinsi dan tingkat kabupaten/ kota melalui instansi dinas dan suku dinas terkait. 

Pengelolaan  layanan  perizinan  tersebut  merupakan  salah  satu  wujud  penerapan 

otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 32 tahun 2004. 

    Pelayanan permohonan perizinan yang merupakan pelayanan publik sampai saat 

ini secara umum masih terkesan berbelit-belit, menyulitkan dan sangat rawan dengan 

pungutan yang tidak jelas. Hal-hal tersebut terjadi karena belum adanya transparansi 

dari sisi waktu, persyaratan, prosedur dan biaya dan ini merupakan kendala-kendala 

dalam usaha untuk menarik investor dan meningkatkan penanaman modal.

    Pemerintah telah mencoba melakukan penataan, perbaikan dan perubahan terhadap 

sistem birokrasi yang akan bermuara pada layanan publik. Instruksi Presiden nomor 5 

tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Instruksi Presiden nomor 
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3  tahun  2006  tentang  paket  kebijakan  perbaikan  iklim  investasi,  secara  langsung 

maupun tidak langsung bertujuan untuk mencapai layanan publik yang prima kepada 

masyarakat  melalui  peningkatan  kualitas  pelayanan  baik  jasa  maupun  perizinan 

sesuai  Kepmenpan  63  tahun  2003  yaitu  pada  azas  transparansi,  akuntabilitas, 

kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban.

    Kota  administratip  Jakarta  Pusat  adalah  salah  satu  kota  yang  telah  berupaya 

menerapkan  layanan  publik  yang  prima  kepada  masyarakat  khususnya  layanan 

perizinan  dalam  kaitannya  dengan  usaha  meningkatkan  penanam  modal  di 

wilayahnya.  Bentuk  pelayanan  diselenggarakan  dalam  bentuk  Pelayanan  Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) dan dilaksanakan oleh satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kantor 

Walikota Jakarta Pusat yang terletak di Jl. Tanah Abang 1, Jakarta Pusat.

    PTSP Jakarta  Pusat  telah  menggunakan  Teknologi  Informasi  (TI)  dan Sistem 

Informasi (SI) dalam mendukung tercapainya proses administrasi dan pengambilan 

keputusan  yang  cepat  dan  akurat,  Sistem  informasi  yang  digunakan  berbasis 

teknologi komputer yaitu berupa sebuah perangkat lunak/ software yang diberi nama 

e-Licensing, berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data-data permohonan izin 

menjadi  berbagai  bentuk  informasi  dan  laporan  yang  akan  digunakan  oleh  pihak 

manajemen PTSP, instansi-instansi terkait,  para staf PTSP dan pemohon izin yang 

bersangkutan. 
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    Bila  ditinjau dari  kebutuhan para pemakai/  users,  ternyata  perangkat  lunak e-

licensing yang digunakan saat ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum dapat 

memenuhi kebutuhan para pemakai secara maksimal. Beberapa contoh kekurangan 

aplikasi e-licensing saat ini adalah: pada tampilan-tampilan data dalam bentuk daftar/ 

list belum dapat terbaharui secara otomatis serta tidak tersedia fasilitas pengurutan 

dan pencetakan; tidak ada tanda peringatan/ notification pada status proses perizinan 

yang  akan  atau  telah  jatuh  tempo;  alur  proses  tidak  dapat  diatur/  customized; 

pengaturan pemakai/  user management yang masih sangat sederhana. Kekurangan-

kekurangan  tersebut  yang  melatarbelakangi  sehingga  penulis  tertarik  untuk 

mengadakan  penelitian  lebih  lanjut  dan  mencoba  menganalisis  serta  merancang 

perangkat lunak e-licensing yang baru.
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II. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  kekurangan-

kekurangan dari aplikasi e-licensing yang digunakan saat ini di PTSP Jakarta Pusat. 

Hasil  analisis  akan  dilanjutkan  dengan  menciptakan  solusi  sebagai  pemenuhan 

terhadap  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  sebuah 

rancangan e-licensing yang baru.
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III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Layanan Terpadu

    Dalam rangka mencapai mencapai layanan publik yang prima kepada masyarakat 

melalui  peningkatan  kualitas  pelayanan  baik  jasa  maupun  perizinan,  salah  satu 

mekanisme yang dapat  dilakukan adalah melalui  layanan terpadu.  Bentuk layanan 

terpadu terdiri dari:

- Layanan Terpadu Satu Atap, diselenggarakan dalam satu tempat melalui loket 

pelayanan masing-masing/ pintu masing-masing.

- Layanan Terpadu Satu Pintu, diselenggarakan pada satu tempat melalui satu 

loket/ pintu (Kepmenpan 63 tahun 2003, Permendagri 24 tahun 2006).

3.2. Konsep Dasar Sistem

    Secara sederhana sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling terintegrasi, saling 

tergantung  satu  sama  lain  dan  terpadu.  Sebagian  pakar  yang  lain  dalam 

mendefiniskan sistem membagi dalam dua kelompok pendekatan, yaitu menekankan 

pada prosedurnya dan menekankan pada komponen atau elemennya.
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    Pendekatan  sistem  yang  lebih  menekankan  pada  prosedur  oleh  Gerald, 

dkk(Jogiyanto, 1995:1) didefinisikan bahwa “sistem adalah suatu jaringan kerja dari  

prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan,  berkumpul  bersama-sama  untuk 

melakukan  suatu  kegiatan  atau  untuk  menyelesaikan  suatu  sasaran  tertentu”. 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dan  prosedur lebih menekankan 

urutan-urutan  operasi  di  dalam  sistem.  Prosedur  didefinisikan  oleh  Neuschel 

(Jogiyanto, 1995:1) bahwa “suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi tulis  

menulis  (klerikal),  biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih  

departemen,  yang  diterapkan  untuk  menjamin  penanganan  yang  seragam  dari  

transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.

    Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemennya atau komponennya 

(Jogiyanto,1995:2)  didefinisikan  bahwa  “sistem  adalah  kumpulan  dari  elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu”.

3.3. Konsep Dasar Informasi

    Dalam  pengambilan  keputusan  manajemen,  dibutuhkan  informasi,  sehingga 

informasi ini sangat penting dalam suatu organisasi.  Suatu organisasi yang kurang 

mendapatkan informasi akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

    Menurut Jogianto H.M (1989:8) menyatakan “Informasi adalah data yang diolah  

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.
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    Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk 

tunggal datum. Data adalah kenyataan atau fakta yang mengambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian atau even adalah sesuatu yang terjadi pada saat 

yang tertentu.

3.4. Sistem Informasi

   Dalam suatu perusahaan, sistem informasi merupakan pusat dari semua kegiatan 

manajemen perusahaan. Sistem informasi diperlukan mulai dari perencanaan, operasi, 

pemeliharaan hingga pengendalian. Dalam proses perencanaan sistem informasi 

diperlukan model konversi untuk mengubah masukan menjadi keluaran beberapa 

produk jasa informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

   Di samping elemen-elemen dalam pembuatan sistem, juga perlu diperhatikan 

bagaimana membuat sistem yang baik. Ada beberapa hal yang pelu diperhatikan 

untuk membuat suatu sistem yang baik, yaitu:

a. Kegunaan,  suatu  sistem yang  baik  menghasilkan  informasi  yang  baik  dan 

tepat  pada  waktunya.  Di  samping  itu  sistem  harus  relevan  untuk  proses 

pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi di dalam organisasi. 

b. Ekonomi, semua bagian dalam mengurangi beban kerja bila dilakukan secara 

bisnis.
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c. Keandalan,  keluaran  (output) sistem  mempunyai  tingkat  ketelitian  yang 

tinggi.

d. Kapasitas, sistem harus dapat menampung jumlah data yang diperkirakan ada.

e. Kesederhanaan,  sistem informasi  harus  cukup  sederhana  sehingga  struktur 

operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan mudah diikuti.

f. Fleksibel, sistem dapat dengan mudah dimodifikasikan.

3.5. Analisis Sistem

    Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya.

    Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem (system 

planning) dan sebelum tahap desain sistem (system design). Tahap analisis 

merupakan tahap kritis dan sangat penting, karena kesalahan dalam tahap ini akan 

menyebabkan pula kesalahan pada tahap selanjutnya.

    Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi masalah
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Mengidentifikasi  (mengenal)  masalah  merupakan  langkah  pertama  yang  harus 

dilakukan dalam tahap analisis sistem. Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi penyebab masalah

b. Mengidentifikasi titik keputusan

c. Mengidentifikasi personil-personil kunci 

b. Memahami kerja dari sistem yang ada

Analis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem yang ada 

sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, kelemahan-

kelemahan dan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk mendapatkan 

pemecahannya.

c. Menganalisis hasil penelitian

Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, yaitu dengan menganalisis kelemahan sistem.

d. Membuat laporan hasil analisis

Setelah proses analisis sistem, maka yang terakhir adalah membuat laporan hasil 

analisis untuk diserahkan kepada pihak manajemen.

3.6. Perancangan Sistem

    Pengertian    perancangan   sistem   menurut Jogiyanto H.M. 
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(1989:196) yaitu “Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran,  

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi; Perancangan sistem 

menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti  

diselesaikan. Tahap ini  menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen 

perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi  

dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan 

pada akhir tahap analisa sistem”.

Dengan demikian perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut:

a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem

b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional

c. Persiapan untuk rancang  bangun dan implementasi

d. Mengambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk

e. Penggambaran,  perancangan  dan  pembuatan  sketsa  atau  pengaturan 

dari  beberapa  elemen  yang  terpisah  ke  dalam  satu  kesatuan  yang  utuh  dan 

berfungsi
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IV. METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  yang  rencana  dilakukan  mengacu  pada  prinsip  siklus  hidup 

pengembangan  software  (Software  Development  Life  Cycle/  SDLC),  yaitu  terdiri 

dari tahap-tahap sebagai berikut:

1.Perencanaan.

Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  beberapa  kegiatan  antara  lain:  identifikasi  proses 

bisnis, identifikasi masalah atau kendala dan kebutuhan, analisis kelayakan, membuat 

perencanaan sumberdaya dan penjadwalan.

2. Analisis.

Pada tahap ini  akan dilakukan beberapa  kegiatan  antara  lain:  menganalisis  sistem 

yang  sedang  digunakan  saat  ini,  menganalisis  kebutuhan  yang  diinginkan, 

menentukan model proses, menentukan model data.

3. Perancangan.
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Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain: rancangan proses secara 

fisik,  rancangan  arsitektur  system,  rancangan  interface,  rancangan  basis  data  dan 

rancangan program.

4. Implementasi.

Pada  tahap ini  akan  dilakukan  instalasi  sistem yang  baru,  melakukan  testing  dan 

melakukan training.

V. RENCANA PENELITIAN

Rencana penelitian akan menggunakan perkiraan waktu yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:

Kegiatan
Waktu (Minggu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Perencanaan                   

Analisis                   

Perancangan                   

Implementasi                   
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VI. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan:

1. Dapat  menciptakan  sebuah  perangkat  lunak  e-licensing  yang  baru  yang 

memiliki fitur-fitur sesuai kebutuhan dari para pengguna khususnya dilingkugan 

PTSP Jakarta Pusat dan fitur-fitur tambahan lainnya sebagai pelengkap.

2. Dapat  menciptakan  sebuah  perangkat  lunak  e-licensing  yang  bukan  hanya 

untuk digunakan di PTSP Jakarta Pusat tetapi juga dapat digunakan di wilayah 

kabupaten/ kota lainnya.

3. Dapat menciptakan sebuah perangkat lunak e-licensing yang memiliki fitur-

fitur  lengkap  dan  kehandalan  yang  nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  acuan 

pengembangan  model  perangkat  lunak  e-licensing  di  wilayah  kabupaten/  kota 

lainnya.
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