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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pelayanan  

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) adalah cara 

melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli 

barang atau jasa.Menurut Hodges pelayanan berasal dari kata melayani, yang 

berarti orang yang pekerjaannya melayani kepentingan dan kemauan orang lain22. 

Selanjutnya Menurut Sinambela dalam Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, 

dikatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Beberapa 

unsur yang terkandung dalam pengertian pelayanan yaitu :23 

a. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan 

lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta.  

b. Objek yang dilayani adalah masyarakat (publik) berdasarkan 

kebutuhannya. 

c. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang atau jasa. 

d. Ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaannya.  

                                                           
22Sutarto, 1988.Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta:Cetakan Ke-18, Gadjah Mada University 

Press. Hal 123 
23Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Hal 5  
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Menurut Mahmudi, Prosedur pelayanan wajib dimiliki oleh institusi 

penyelenggara layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang 

berkualitas oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima layanan 

merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya 

prosedur yang jelas, maka akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan 

jauh dari harapan publik. Dalam keadaan seperti itu, akan timbul kesenjangan 

harapan (expectation gap) yang tinggi24. 

Menurut Komaruddin, bahwa pelayanan adalah alat-alat pemuas 

kebutuhan yang tidak berwujud atau prestasi yang dilakukan atau dikorbankan 

untuk memuaskan permintaan dan kebutuhan konsumen25. Lebih jauh 

dikemukakan oleh Daviddow dan Uttal bahwa pelayanan merupakan usaha apa 

saja yang mempertingi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer 

satisfaction)26.Menurut Suparlan (dalam Moenir) pelayanan adalah usaha 

pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi 

maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri. Lanjut 

Moenir menjelaskan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung27.Adapun Kotler menyebutkan bahwa 

pelayanan (Service) dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kinerja yang 

                                                           
24Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik..Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Hal 21 
25Komarudin. 1993. Manajemen Kantor Teori dan Praktek. Bandung: Triyenda Karya. Hal 448 
26 Sampara, Lukman. & Sugiyanto. 2001. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima. Jakarta: 

STIA LAN Press. Hal 5 
27Moenir, 2005, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara,Jakarta. Hal 47 
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diberikan oleh seseorang kepada orang lain28. Pelayanan atau lebih dikenal dengan 

service dapat diklasifikasikan menjadi :  

a. High contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak 

antara konsumen dan penyedia jasa yang sangat tinggi, konsumen selalu 

terlibat dalam proses dari layanan jasa tersebut. 

b. Low contact service, yaitu klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak 

antara konsumen dengan penyedia jasa tidak terlalu tinggi. Physical 

contact dengan konsumen hanya terjadi di front desk adalah termasuk 

dalam klasifikasi low contact service. Contohnya adalah lembaga 

keuangan.  

Moenir (1992) membagi pelayanan secara umum menjadi dua jenis 

utama, yaitu:29 

a. Layanan fisik, yang sifatnya pribadi sebagai manusia.  

b. Layanan administratif, yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi. 

Menurut Moenir mengatakan bahwa pelayaan umum yang dilakukan 

oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 3(tiga) macam yaitu:30 

1. Layanan secara lisan 

Layanan secara lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan 

masyarakat, bidang informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 

                                                           
28 Kotler, Philip.2003. Manajemen Pemasaran. edisi kesebelas, Jakarta: Indeks kelompok 

Gramedia. Hal 464 
29Moenir.1992,Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta  : Bumi Aksara 
30Moenir.1992. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: 

Haji Mas Agung. Hal 190 
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memberikan penjelsasan dan keterangan kepada siapapun yang 

memerlukan  agar  setiap layanan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Maka perlu diperhatikan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku 

layanan,yakni dengan memahami benar masalah yang termasuk dalam 

bidang tugasnya, mampu memberikan penjelasan tentang apa yang perlu 

dengan lancer, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan pelayanan. 

2. Layanan melalui tulisan 

Merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan 

tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya, pada 

umumnya layanan melalui tulisan  cukup  efisien bagi  layanan  jarak  jauh 

karena  faktor  biaya agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan 

pihak yang dilayani perlu diperhatikan faktor kecepatan baik dalam 

pengolahan masalah-masalah maupun proses penyelesaiannya. 

3. Layanan dengan perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh 

petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan 

keterampilan  petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil 

pekerjaan. 

Menurut Batinggi (dalam Giri Cahyono), pelayanan umum lahir karena 

adanya kepentingan umum. Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan 10 

suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya 
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Batinggi (dalam Giri Cahyono) mengemukakan bahwa pelayanan terdiri dari 

empat faktor, yaitu:31 

a. Sistem, prosedur, dan metode.  

b. Personel, terutama ditekankan pada perilaku aparat.  

c. Sarana dan prasarana.  

d. Masyarakat sebagi pelanggan. 

Fandy Tjiptono (2004) mengemukakan ada empat aspek dalam 

pelayanan yakni:32 

a. Intangibility, atau tidak memiliki wujud.  

b. Inseparibility, atau bersifat dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

dipakai dan diproduksi secara bersamaan.  

c. Variability, atau memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis.  

d. Perishability, atau merupakan komoditas.  

Zeithaml mengemukakan bahwa baik atau tidaknya pelayanan dapat 

dilihat dari seberapa besar dimensi kualitas pelayanan, seperti:33 

a) tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; 

b) realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; 

c) responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung 

jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 

                                                           
31Cahyono, Giri. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan harga Pelayanan terhadap Kepuasan 

Masyarakat. Malang: Universitas Terbuka 
32Fandy,Tjiptono, 2004. Strategi Pemasaran, Edisi 2,Yogyakarta: Penerbit Andy 
33 Zeithaml, V.A., A. Parasuraman , And L.L Berry, 1990. Delivering Quality Service. New York: 

The Free Press. Hal 128 
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d) competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; 

e) courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan 

pribadi; 

f) credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; 

g) security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko; 

h) access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan 

pendekatan; 

i) communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan 

suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; 

j)  understanding the customer, melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan. 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan.Kualitas memberikan 

dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. 

B. Kualitas Pelayanan  

Kualitas adalah suatu Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan 

publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan.Pelayanan publik 

harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh karena 
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merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur 

pemerintah.Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang luas 

dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan 

masyarakat.Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik harus 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dan dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Garvin mengatakan 

bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa 

manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.  

Dengan demikian mutu adalah kondisi dinamis yang bisa menghasilkan 

pelayanan yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat, lengkap dan tuntas. Dengan 

kata lain jika suatu produk, jasa atau proses yang dihasilkan tidak memenuhi 

harapan pelanggan berarti produk, jasa atau proses itu kurang bermutu. Maka 

pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan. Sejalan dengan itu dikatakan pula bahwa pengertian mutu 

dapat diartikan sebagai hasil kinerja untuk suatu proses pekerjaan yang sesuai 

standar sebagaimana diharapkan oleh pelanggan34. Istilah kualitas menurut Crosby 

merupakan Conformance to Requirement, yaitu sesuai dengan yang di syaratkan 

atau di standarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan apa 

yang diharapkan konsumen atas suatu produk35. Menurut Deming kualitas adalah 

kesesuaian dengan kebutuhan sepenuhnya. Suatu produk dikatakan berkualitas 

                                                           
34Nasution, M. N.,2001, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Jakarta: Ghalia 

Indonesia. Hal 16 
35 Ibid, Hal 16 
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apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya pada konsumen, yaitu sesuai 

dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk36. 

Dalam pandangan lain, Tjiptonomengemukakan konsep kualitas sebagai 

ukuran relatif kebaikan suatu produk yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas 

kesesuaian yang memuaskan konsumen37. Tjiptono  berpendapat bahwa 

keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang 

diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan konsumen 

sebab kepuasan konsumen sangat tergantung pada kualitas suatu produk serta 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelolanya38. Selain itu menurutnya, 

pada prinsipnya konsep kualitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi produk dan 

dimensi hubungan antara produk dan pemakai. 

Dimensi produk memandang kualitas barang dan jasa dari perspektif 

derajat konformitas dengan spesifikasinya, yaitu yang memandang kualitas dari 

sosok yang dapat  dilihat, kasat mata, dan dapat diidentifikasikan melalui 

pemeriksaan dan pengamatan. Sedangkan perspektif hubungan antara produk dan 

pemakai merupakan suatu karakteristik lingkungan di mana kualitas produk 

adalah dinamis, sehingga produk harus disesuaikan dengan tuntutan perubahan 

dari pemakai produk. Untuk menjamin kualitas barang dan jasa yang cacat tidak 

dijual, namun kalau masih memungkinkan akan dilakukan perbaikan.Dari 

pengertian tersebut, kualitas mengandung elemen-elemen yang meliputi usaha 

                                                           
36 Ibid, Hal 16 
37 Fandy Tjiptono, 1996, Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 51 
38 Fandy Tjiptono, 1997, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi 1. Hal 129 
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memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mencakup produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan, serta merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Eduarson menyatakan bahwa kualitas lebih menekankan aspek kepuasan 

pelanggan dan pendapatan.Kualitas memiliki hubungan erat dengan kepuasan 

pelanggan.Kepuasan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan.Dalam jangka panjang 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka39.Menurut Wyekof kualitas jasa atau 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.  

Dengan kata lain ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa atau 

pelayanan yaitu pelayanan yang diharapkan, dan pelayanan yang dipersepsikan. 

Dengan memiliki kualitas pelayanan yang baik maka pada akhirnya timbul 

kesesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan.Layanan 

yang baik menjadi dambaan setiap orang yang berurusan dengan badan / instansi 

yang bertugas melayani masyarakat40. 

Menurut Sianipar kualitas pelayanan difokuskan kepada cara penyerahan 

dan pada saat penggunaan sejauhmana dapat memenuhi ketentuanketentuan dasar 

desain atau kesepakatan serta waktu pemeliharaan dan perbaikan. Kualitas jasa 

atau pelayanan berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketetapan pengabdiannya untuk mengimbangi harapan 

                                                           
39 Ibid, Hal 53 
40 Ibid, Hal 59 
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pelanggan41.Christoper mengatakan pelayanan pelanggan (masyarakat yang 

menjadi sasaran pelayanan) yang berkesinambungan antara waktu pemesanan dan 

waktu barang dan jasa diterima, digunakan dengan tujuan memuaskan pelanggan 

dalam jangka waktu yang panjang42.Moenir mengatakan bahwa pelayanan adalah 

kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Dalam 

hal ini perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam 

kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat terdapat kompetisi atau persaingan dalam 

usaha merebut pelanggan43. 

Menurut Granroos ada 6 (enam) kriteria untuk menilai kualitas pelayanan 

yang baik, yaitu :44 

1. Profesionalisme dan Ketrampilan. Para pelanggan menyadari bahwa 

pemberi pelayanan dan para petugas memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah secara 

profesionalisme. 

2. Sikap dan Perilaku Para pelanggan merasakan bahwa para petugas 

pelayanan memperhatikan dan tertarik untuk memecahkan masalah 

secara spontan dan ramah. 

3. Aksesibilitas dan Fleksibilitas Para pelanggan merasakan bahwa pemberi 

pelayanan, lokasinya, waktu, kegiatan para pegawai dan sistem 

operasionalnya dirancang dan beroperasi dengan baik, sehingga mudah 

                                                           
41Sianipar, 1999.Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 32 
42 Ibid, Hal 6 
43Moenir. 2000. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Bina Aksara. Hal 47 
44Sutopo, 2002.Pelayanan Prima, Yogyakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI. Hal 11 
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memiliki akses kepada konsumen, dan kesemuanya dipersiapkan agar 

sesuai dengan permintaan dan keinginan pelanggan. 

4. Reliabilitas dan Kepercayaan Para pelanggan mengetahui bahwa mereka 

mempercayai pemberi pelayanan, para petugas pelayanan akan menepati 

janjinya dan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. 

5. Perbaikan Para pelanggan menyadari apabila ada kesalahan, dan terjadi 

hal-hal tidak diperhitungkan sebelumnya, maka pihak pemberi pelayanan 

akan segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan. 

6. Reputasi dan Kredibilitas Para pelanggan percaya bahwa kegiatan-

kegiatan yang dilakukan para pemberi pelayanan dapat dipercaya dan 

berusaha memiliki kinerja yang baik.  

Jika suatu organisasi ingin berkualitas, maka apa yang ingin dilakukan 

oleh sebuah organisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan anggota organisasinya 

dan masyarakat luas sebagai pengguna jasa. Apa yang menjadi tujuan, minat, dari 

karyawan dan apa yang masyarakat inginkan seharusnya merupakan feedback 

pada sebuah organisasi. Kualitas menurut Kottler harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan hal ini berarti bahwa citra 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak 

penyedia jasa, melainkan sudut pandang atau persepsi pelanggan.Pelangganlah 

yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa45.Kualitas Pelayanan merupakan penilaian 

atas sejauh mana suatu jasa sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan atau 

                                                           
45 Fandy Tjiptono, 1997, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi 1. Hal 61 
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disampaikan, Lebih lanjut mengatakan bahwa kualitas diukur melalui penelitian 

konsumen mengenai persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan sebuah 

organisasi. Kualitas pelayanan adalah salah satu indikator dalam mengukur 

efektifitas kinerja organisasi baik swasta maupun publik46. 

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan atau sesuai dengan 

keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya.Untuk mencapai hal ini 

diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat.Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan 

keinginan dengan kenyataan. Dan Hakekat dari pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 

kewajiban  aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Secara eksplisit, Sianipar menjelaskan bahwa “pelayanan publik dapat 

dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang 

dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”47. 

Widodo mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan keperluan 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan48. Selanjutnya di dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 63 tahun 2003, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

                                                           
46 Ibid, Hal 45 
47Sianipar, 1999.Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 22 
48Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi 

Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.Surabaya: Insan Cendekia. Hal 59 
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pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 

hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud di sini adalah 

pemerintah. Jadi pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, 

khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. 

Menurut Widodo, sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan 

dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam 

memberikan layanan publik seharusnya: 

a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.  

b. Mendapat pelayanan yang wajar.  

c. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.  

d. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.  

Hakikat kualitas pelayanan publik menurut Kepmen PAN no. 63 tahun 

2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang berasaskan 

pada:49 

a. Tranparansi, atau memiliki sifat keterbukaan.  

b. Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan.  

c. Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip 

efisiensi dan efektifitas.  

d. Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta masyarakat.  

e. Kesamaan hak, atau tidak diskriminatif.  

                                                           
49 Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. 

Yogyakarta: Pembaruan. Hal 10-11 
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f. Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara pihak pemberi 

layanan dan pihak penerima layanan. 

Apapun pelayanan kepada masyarakat tentunya telah ada suatu ketetapan 

tata laksananya, prosedur dan kewenangan sehingga penerima pelayanan puas apa 

yang telah diterimanya. Sehubungan dengan itu pelayanan kepada masyarakat 

harus mempunyai makna mutu pelayanan yang : 

1. Memenuhi standar waktu, tempat, biaya, kualitas dan prosedur yang 

ditetapkan untuk penyelesaian setiap tugas dalam pemberian 

pelayanan.  

2. Memuaskan pelanggan artinya bahwa setiap keinginan orang yang 

menerima pelayanan merasa puas, berkualitas dan tepat waktu dan 

biaya terjangkau. 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan.Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penarima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:50 

a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian.  

c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan.  

                                                           
50Pusat Penelitian Universitas Sumatera Utara dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal, 

2006.Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. Hal 6 
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d. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan.  

e. Sarana dan prasarana, yang memadai. 

f. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan. 

Dari beberapa defenisi kualitas di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan 

atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen 

dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Keberhasilan proses pelayanan 

publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat 

(yang dilayani).  

 

C. Kewenangan Dinas Perizinan 

Izin menurut Utrecht yakni bilamana pembuat peraturan tidak umumnya 

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 

diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka 

perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat 

suatu izin, Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dan dalam keadaan tertentu menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga 

diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu 
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larangan.51Dengan demikian, Pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.Jadi Dinas Perizinan 

merupakan pihak berwenang atas penyelenggaraan dalam suatu kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.Agar kegiatan 

usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus usahanya dan 

memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

Persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang dengan melewati 

beberapa proses panjang untuk persetujuan dari berbagai pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengolahan produksi 

tanaman perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk memperpanjang daya 

simpan atau meningkatkan sumber daya masyarakat sekitar. 

Pelayanan perizinan adalah bagian dari pelayanan publik untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. 

Dalam rangka pemberian pelayanan tersebut pemerintah telah memberikan 

pedoman atas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan 

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

                                                           
51 Utrecht. E. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar. Hal 187 
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Dalam prespektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori 

negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan 

antara konsep negara hukum (rechtsstaat) dan konsep negara kesejahteraan 

(welfare state).Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan 

hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan 

(supremasi hukum)52.Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap 

kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum 

yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik dibidang sosial, ekonomi, 

dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main 

dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat 

yang damaio , adil dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan 

atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat (public service) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti 

dilayani dan dilindungi.Itulah sebabnya konsep negara hukum yang 

dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan. 

D. Pelayanan Perizinan Mendirikan Pabrik Kelapa Sawit 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama 

bagi pemerintah. Peranan pemerintahdalam proses pemberian pelayanan, adalah 

bertindak sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaikkepada masyarakat. Maka, 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan 

kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang 

                                                           
52 Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perizinan Salam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. 

Hal 1 
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diberikan.Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat 

terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya 

53.  

Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian 

kepuasaan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat 

memberikan kepuasaan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan 

dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaanya oleh pihak 

perusahaan. Produknya mungkin terikat atau tidak terikat pada produk fisik. 

Moenir menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses penggunaan akal 

pikiran, panca indera, dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam 

bentuk barang maupun jasa54.Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan 10 

suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan.Dalam 

bukunya yang bertajuk Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik 

Dengan Publik Loina beranggapan bahwa Pelayanan merupakan suatu proses 

keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, 

membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan 

komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin 

pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan55. 

Selanjutnya di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa hendaknya 

setiap penyelenggara pelayanan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 

                                                           
53 Ibid, Hal 3 
54Moenir.1992; Manajemen Pelayanan Umum.Jakarta  : Bumi Aksara. Hal 32 
55 Perangin angin, Loina 2001, Hubungan Masyarakat : Membina Hubungan Baik Dengan Publik. 

Bandung : CV. Lalolo. Hal 138 
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secara berkala.Hal ini sangat penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas 

pelayanan agar tetap pada tingkat yang baik, bahkan memuaskan. 

Pada umumnya, masyarakat menginginkan produk jasa layanan yang 

memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.Dengan demikian, 

perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, maupun kualitas baik produk maupun 

sikap.Pelayanan yang terbaik adalah melayani sectiap saat, secara cepat dan 

memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional.Sejalan 

dengan otonomi daerah, pada hakekatnya pemerintah harus mampu menyediakan 

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Hal ini sesuai dengan 

fungsi utama dari pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan masyarakatnya. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada pelayanan publik 

yang prima yang dilaksanakan oleh pemerintah.  

Hal-hal Pendorong dari Pemerintah dalam melakukan Perubahan 

Permentan No.26 Tahun 2007 menjadi Permentan No.98 Tahun 2013 Tentang 

Izin Pedoman Izin Usaha Perkebunan Izin adalah salah suatu persetujuan dari 

penguasa yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang atau peraturan 

pemerintah, dengan memberi izin penguasa memperkenankan pemohon untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang56. Menurut UU 

No.39/2014 pengganti UU No.18/2004 tentang Perkebunan, Permentan 

No.98/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan dikenal ada 3 jenis usaha 

perkebunan yaitu:  

                                                           
56 Hadjon Philippus, 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya:Yuridika. Hal 36 
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1. Izin Usaha Perkebunan disebut IUP adalah izin usaha yang diberikan 

oleh pemerintah untuk izin usaha perkebunan yang terintegrasi dengan 

unit pengolahannya. Perusahaan perkebunan memiliki perkebunan kelapa 

sawit sendiri sebagai bahanbaku industri pengolahannya.  

2.  Izin Usaha Perkebunan untuk Kebun (IUP-B) adalah izin usaha yang 

diberikan pemerintah untuk usaha perkebunan tanpa unit pengolahan. 

Izin usaha hanya untuk mengelola perkebunan saja.  

3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin yang 

diberikan untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang tidak 

memiliki perkebunan, tetapi seluruh bahan bakunya dari hasil 

perkebunan masyarakat. 

Usaha perkebunan terutama pekebun masyarakat masih tertinggal 

sehingga perlu pemberdayaan melalui peraturan.Namun dalam kenyataan 

peraturan sering harus dirubah karena menimbulkan ketidakadilan57.Agus 

Pakpahan Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan 

Indonesia mengemukakan, peran pekebun akan sangat penting dalam memberikan 

kontribusi bagi penyelesaian permasalahan kesenjangan. UU perkebunan 

diharapkan mampu untuk menghasilkan kekuatan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Permentan No.26/2007 tentang Perizinan Usaha 

                                                           
57 Lihat Harian Kompas, 5 Juni 2015, Kesenjangan Meninggi Konflik Meningkat, Direktur 

Eksekutif Sajogyo Eko Cahyono pemerhati pengelolaan sumber daya alam dalam,mengatakan 

kesenjangan meninggi konflik meninggi, pemerintah tidak boleh mengabaikan fakta bahwa konflik 

sumber daya alam dan agraria terus meningkat. Hal 14 
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Perkebunan tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan menghambat pembangunan 

antara lain:58 

1. Permentan No.26 / 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan untuk 

mendapatkan IUP-P harus memiliki bahan baku dari kebun sendiri 

setidaknya 20%, tidak sesuai lagi karena ketersediaan lahan baru di daerah 

untuk pengembangan perkebunan tidak tersedia  

2.  Kewajiban pemegang izin untuk memfasilitasi perkebunan perkebunan 

masyarakat yang menjadi produsen pemasok untuk PKS tidak terlihat. 

Bahwa masyarakat pekebun tidak lebih hanya sebagai mitra tanpa upaya 

memfasilitasi kebun masyarakat.  

3. Pemberdayaan masyarakat dalam proses penerbitan izin, penerbitan izin 

usaha hanya wewenang pemerintah tanpa adanya pelibatan masyarakat 

sebagai kontrol atas penerbitan izin, kerap sekali terjadi industri yang baru 

dibangun bersengketa dengan masyarakat.  

4. Tidak ada suatu kepastian pengadaan hasil kebun untuk pengolahan secara 

berkelanjutan, industri pengolahan hanya cukup melakukan kemitraan saja, 

masyarakat pekebun juga bebas menjual hasil kebunnya.  

5. Tanggung jawab terhadap lingkungan corporate social responsibility tidak 

ada ketentuan yang mengharuskan pemilik izin untuk melaksanakan 

tanggung jawab terhadap lingkungan.  

6. Pemerintah fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan, hanya setahun 

sekali. 

                                                           
58 Agus Pakpahan Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia 
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Melalui pembangunan pabrik kelapa sawit serta kerja sama yang 

berkelanjutan serta mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu:  

1. Kepastian pemasaran dan pengolahan hasil kebun melalui kerjasama 

pengadaan bahan baku yang berkelanjutan. 

2. Mendapatkan nilai tambah hasil kebun Rp.200-Rp.300/kg dengan tidak 

mengangkut jauh ke pabrik kelapa sawit yang berjarak jauh dari lokasi 

kebun. 

3. Memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil industri pengolahan 

melalui CSR perusahaan, pembagian kepemilikan saham perusahaan. 

4. Memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil industri pengolahan 

melalui  perusahaan, pembagian kepemilikan saham perusahaan.  

Selain dari pada dampak ekonomi secara langsung, Permentan 

No.98/2013 berupaya memberikan keadilan dengan memberi kesempatan kepada 

petani sebagai mitra perusahaan dalam pengadaan bahan olah berkelanjutan. 

Selama ini petani pekebun hanya pensuplai buah kepabrik kelapa sawit , 

permentan 98/2013 bahwa perusahaan wajib menjual saham perusahaan kepada 

petani. Pemahaman tentang memberi peluang kepada pihak yang besar dan 

keuntungan pihak yang besar akan mendorong pihak yang kecil ikut maju atau 

disebut (trickle down effect) telah membuat perekonomian Indonesia jatuh pada 

tahun 1997/1998. Pendekatan sistem ekonomi dengan memberi kesempatan 

kepada pihak tertentu yang jumlahnya lebih sedikit akan menumbuhkan ketidak 
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adilan apalagi jumlah pihak lain yang tidak diuntungkan tersebut jauh lebih 

banyak.59 

Permohonan Izin Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Sawit 

menentukan Prediktabilitas yaitu upaya untuk meprediksi suatu kegiaatan/usaha 

yang akan dilakukan. Prediksi dalam hal ini dimaknai sebagai sutu rencana yang 

dapat diwujudkan, terukur dari waktu dan keekonomiannya dan memiliki 

kepastian.Hasil penelusuran yang dilakukan tidak tersedia informasi tentang 

prosedur dan tatacara pengurusan izin usaha perkebunan misalnya dalam bentuk 

panduan atau brosur maupun website.Tidak terlihat transparansi dalam membuat 

suatu putusan yang berhubungan dengan penerbitan izin, seperti pernyataan pada 

hasil wawancara kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil kebun sawit yang 

dilakukan. 

Pengurusan seluruh izin untuk membangun pabrik kelapa sawit mulai 

dari izin prinsip dan sampai kepada izin perdagangan selama 3 bulan menurut 

para pengusaha PKS adalah lambat, mengurus IUP-P membutuhkan waktu 57 

hari.Dalam hal itu juga tentu adanya Akuntabilitas, Akuntabilitas itu berasal dari 

bahasa Latin accomptare yang berarti mempertanggungjawabkan.Pemerintah 

dalam pelayanan masyarakatnya harus berasaskan akuntabilitas.Akuntabilitas 

pada umumnya berhubungan dengan transparansi tata kelola pemerintahan dalam 

membuat kebijakan publik60.Pemerintah sebagai penerbit izin harus dapat 

                                                           
59Nike K Rumokoy, 2010.Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum 

Vol.XVIII/No.5. Hal 14 
60 Thamrin Husni, 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Yogyakarta:Aswajaya Pressindo. 

Hal 38 
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mempertanggungjawabkan kebijakannya.Asas transparansi dalam pemberian izin 

sangat diperlukan sehingga tidak ada perizinan yang diterbitkan bertentangan 

dengan peraturan maupun kebijakan lokal.Dalam prosedur permohonan dan 

penerbitan izin usaha perkebunan belum terlihat upaya yang transparan dari 

pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara.Transparansi yang melibatkan 

masyarakat, transparansi dalam waktu penyelesain izin demikian juga dengan 

transparansi terhadap biaya. 

Pemerintah Daerah setempat juga melalui perannya sebagai regulator 

berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mewajibkan setiap 

pemilik izin usaha memiliki AMDAL atau UKL/UPL, peraturan daerah (perda) 

yang mengatur tentang retribusi izin yaitu biaya yang dikenakan sebagai 

kewajiban dari pemohon izin untuk pemasukan kas pemerintah, seperti Perda 

No.20 tahun 2011 retribusi izin gangguan (HO), Perda No.19 Tahun 2011 tentang 

retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).Adapun Peranan Pengawasan 

dalamTata Cara Permohonan Izin Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa 

Sawit, Pengawasan itu sendiri adalah upaya untuk mengendalikan suatu kegiatan 

dengan melihat langsung maupun melalui hasil laporan.Tujuan pengawasan 

adalan untuk memastikan jalannya suatu usaha agar sesuai dengan perencanaan. 

Cara pengawasan selain dari pada melihat langsung secara rutin, pengawasan juga 

dapat dilakukan dengan mendadak apa bila mendapat masukan atau laporan 
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melalui masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama hal 

yang menyangkut dengan gangguan lingkungan61. 

Untuk pengurusan izin usaha perkebunan (IUP,IUP-B dan IUP-P) karena 

menyangkut lintas struktural maka izin usaha ini masih langsung diurus ke Kantor 

Bupati dan diterbitkan oleh Kepala Daerah (Bupati) sesuai dengan rekomendasi 

teknis dari dinas yang membidangi masing-masing.Hal yang melatarbelakangi 

pemerintah untuk melakukan perubahan Permentan No.26/2007 menjadi 

Permentan No.98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 

adalahKarena menjadi penghambat dalam pembangunan perkebunan dan 

pengolahan, tidak memberi perlindungan bagi sesama pelaku usaha perkebunan, 

tidak memberikan kepastian dalam melakukkan usaha perkebunan, tidak memberi 

keadilan bagi sesama usaha perkebunan dan pengolahan, kemudian Permentan 

No.98/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan pengganti Permentan 

No.26/2013 lebih memberi, perlindungan dan kepastian dalam usaha perkebunan 

khususnya kepada industri pengolahan tanpa kebun. Tatacara pemberian IUP-P 

adalah bedasarkan Permentan No.98/2013. Waktu dan biaya untuk mengurus izin 

usaha perkebunan harus transparan,  Kantor pelayanan izin bersama yang 

membidangi perizinan belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga pemohon izin 

harus berkordinasi ke dinas lain dan membutuhkan waktu yang lebih dan efisien.  

Adapun syarat-syarat mendirikan Pabrik Kelapa Sawit antara lain; 

                                                           
61 Ibid, Hal 41 



51 
 

1) Ketersediaan bahan baku. Mengingat pabrik merupakan investasi yang 

padat modal dan membutuhkan dana yang besar, maka sebelum pabrik 

direalisasikan harus diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Hal 

ini meliputi analisa terhadap jenis kelapa sawit, kualitas tandan buah 

segar, usia produktif pohon, dan transportasi pengangkutan buah sawit. 

Semakin baik bahan baku yang dimiliki, maka semakin bagus pula 

kualitas dari hasil pengolahan bahan tersebut. 

2) Aksesibilitas yang Memadai, Pendirian pabrik juga perlu dilengkapi 

dengan aksesibilitas yang memadai. Khususnya keadaan geografis di 

daerah itu. Area perkebunan juga sebaiknya telah didukung dengan jalur 

pengangkutan mandiri untuk menghindari konflik dengan penduduk 

setempat. 

3) Tata Letak Layout Perkebunan, Pendirian pabrik juga perlu ditata letak 

layout-nya sedemikian rupa. Terdapat tiga hal yang wajib diperhatikan 

dalam pengaturan layout ini antara lain tata letak pabrik, tata letak kantor, 

dan tata letak perumahan. Adapun sarana prasarana untuk mendukung 

terpenuhinya persyaratan tersebut meliputi bangunan pabrik, pos jaga, 

tempat ibadah, perumahan, jembatan, loading ramp, tangki timbun CPO, 

laboratorium, bengkel, kolam penyediaan air, dan kolam limbah. 

4) Kesehatan yang Mengacu Lingkungan dan Iklim, Pembuatan pabrik 

di lahan kelapa sawit harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mendukung kesehatannya. Hal ini mengacu pada kaidah-kaidah yang 

berkesinambungan terhadap lingkungan dan iklim. Penentuan rona awal 

http://klpswt.blogspot.co.id/2016/02/cara-mengusir-monyet-dari-ladang-kelapa.html
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nantinya akan berpengaruh terhadap arah dan kecepatan angin, tingkat 

kebisingan, polusi bau kolom limbah, serta arah effluent pond. 

5) Penelitian Lokasi dan Topografi, Penelitian tentang lokasi dan topografi 

perkebunan kelapa sawit meliputi hal-hal seperti, Jenis tanah apakah 

gambut atau mineral, serta tipe tanah berdasarkan satuan peta tanah, 

Suitable tanah baik gambut maupun mineral, Ketinggian level air tanah 

dari permukaan sungai, Tingkat pemadatan dan penimbunan tanah. 

Selain daripada syarat-syarat di atas, survei terhadap lokasi dan topografi 

perkebunan juga mencakup penelitian mengenai kecukupan air untuk 

proses produksi dan perumahan, kejernihan dan tingkat campuran air 

sungai, topografi, luasan area lokasi pabrik dan lingkungan pendukung, 

serta leveling tanah pabrik. 

6) Penghitungan Aspek Ekonomi dan Sosial, Hitung jarak minimal yang 

ideal antara lokasi pabrik dengan perumahan warga. Pemanfaatan aliran 

sungai juga tidak mengganggu bagi masyarakat sekitar. Selain itu, perlu 

dilakukan support terhadap material yang ada di sekitar perkebunan serta 

man power lokal. 

7) Pengurusan Izin, Izin-izin yang harus dimiliki untuk melegalkan 

pembangunan pabrik di perkebunan kelapa sawit di antaranya UKL-

mUPL/RKL-RPL/AMDAL, SIUP,SITU, HGB, IMB Pabrik, IMB 

Perumahan, Izin Gangguan HO, Izin Pembangunan Limbah Cair (IPAL), 

Izin Radio, Izin Land Aplikasi, Izin Mesin-mesin Pabrik, dan Izin 

Timbangan. 


