BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pemerintah daerah merupakan wujud dari otonomi daerah yang
berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 pembukaan bagian alinea ke-IV telah
mengamanatkan kepada pemerintah, bahwa pemerintah wajib melayani setiap
warga negara, dan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka
pelayanan umum, dan meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah
memiliki banyak obyek yang ditangani dalam berbagai sektor pelayanan, terutama
yang menyangkut pemenuhan hak sipil masyarakat yang harus diutamakan,
misalkan salah satunya pelayanan perizinan.1
Pemerintah selaku pelaksana sektor publik memiliki arti sebagai suatu
lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan
pemerintahan adalah proses berlangsungnya suatu kegiatan, atau perbuatan
pemerintah. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan
pemerintahan,

dan

melaksanakan

penyelenggaraan

kepentingan

umum.

Pemerintahan juga memiliki fungsinya namaun seiring dengan perkembangan
jaman fungsi pemerintahan ikut berkembang dahulu fungsi pemerintah hanya
membuat, dan mempertahankan hukum dan undang –undang, akan tetapi sekarang
pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk
merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum
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public sevice. Salah satu cara pemerintah melaksanakan penyelenggaraan
kepentingan umum di Kabupaten Kediri dengan penerapan izin. Izin digunakan
oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat guna mencapi tujuan yang
konkrit dalam penyelenggaraan tertib aturan. Izin yang dimaksud salah satunya
tentang izin pembuatan surat izin usaha perdagangan. Izin pada hakekatnya
merupakan instrument pemerintah yang harus memiliki kewenangan khusus
dalam penggunaanya, sehingga pemerintah tidak bisa menggunkannya jika tanpa
syarat. Untuk itu penyelenggaraan perizinan harus sesuai dengan asas-asas
pemerinthan yang baik.2
Pemerintahan yang baik pada hakekatnya merupakan dasar pengelolaan
pemerintah dalam hal administrasi publik terutama yang dilaksanakan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri
sebagai penyelenggraan pelayanan publik dalam bidang penanaman modal yang
salah satu tugasnya mengurus masalah perizinan tentang surat izin usaha
perdagangan (SIUP).3
Aparatur pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam masalah perizinan
memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, sehingga dapat
meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan berupa barang maupun jasa
terutama dalam perizinan pembuatan Surat izin usaha perdagangan (SIUP).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Surat Izin Usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan,Izin Industri dan Tanda
Daftar Gudang, hakekat SIUP adalah surat izin yang dapat digunakan untuk dapat
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melaksanakan kegiatan perdagangan dan legalitas perusahaan.4 Sehingga
pemohon SIUP harus dapat dilayani dengan prima, cepat, efisien dan biaya
murah, sesuai dengan asas pemerintahan yang baik yang pada dasarnya
memberikan pelayanan publik. Masyarakat yang dilayani harus merasakan
pelayanan yang optimal sebagai wujud pelayanan prima dengan prinsip yang
mengutamakan pelayanan izin, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani,
dan perbaikan saran prasarana yang berkelanjutan.5
Pelayanan pemerintahan yang baik harus mencerminkan karakteristik
pelayanan umum yang cepat, penuh kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan,
efisien, ekonomis, keadilan,dan ketepatan waktu.6 Sebagaimana yang telah
disebutkan dalam standar prosedur yang telah ditentukan. Pelayanan pemerintahan
yang baik dan dilakukan secara prima bertujuan untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat dalam pelayanan perizinan yaitu pelayanan pembuatan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kediri.
Konsep asas pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya guna
menciptakan keteraturan dan kesinambungan dalam sistem tata pemerintahan.
Konsep ini menjadi salah satu tujuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
pengurusan perizinan surat izin usaha perdagangan di Kabupaten Kediri. Suatu
sistem tata kepemerintahan yang baik sebenarnya lebih mengacu pada perbaikan
sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang handal. Karena
terselenggaranya asas pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi, dan mencapai tujuan serta cita – cita
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masyarakat di Daerah. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan, dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,dan terukur dalam
pelayanan pembuatn surat izin usaha perdagangan.7
Dalam peraturan perundang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan menjelaskan tentang pengertian asas pemerintahan
yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang
bagi pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan atau tindakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu asas yang digunakan dalam penelitian
ini adalah asas pelayanan yang baik sesuai dengan hukum positif yang berlaku
dalam lingkungan pelayanan perizinan di BPM-P2TSP Kabupaten Kediri,
ketentuan

asas tersebut terdapat dalam pasal 10 huruf (h) dan asas keterbukaan

sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf (f) Undang-undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Asas pelayanan umum yang baik
merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang utama harus dilaksanakan,
dalam pegurusan perizinan teruma terkait tentang izin usaha perdagangan.
Sedangkan asas keterbukaan merupakan dasar pemerintah untuk menyampaikan
segala perkembangan informasi baik terkait tentang, prosedur permohonan,
transparasi biaya, sampai waktu penerbitan surat izin usaha perdagangan.
Pelayanan yang umum baik yang berkaitan dengan jasa dan perdagangan
salah satu bentuknya adalah pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
yang merupakan legalitas usaha yang berfungsi sebagai alat untuk membina,
mengarahkan,

mengawasi,

dan

menerbitkan

kegiatan

usaha

dibidang

perdagangan, menuju pelaksanaan tertib usaha. Proses Pelayanan PembuatanSurat
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Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kabupaten Kediri dalam pembuatan surat izin
usaha perdaganagn (SIUP) ini menjadi penting bagi masyarakat yang ingin
melegalkan usaha perdagangannya.8
Pemerintah selaku pegawai perizinan sebagai penyedia layanan tentu harus
dapat memberikan pelayanan yang prima, terkait pembuatan surat izin usaha
perdangan (SIUP), sampai proses penerbitan surat izin usaha pedangan. Karena
hasil yang baik dari proses pembuatan surat izin usaha perdangan akan melahirkan
kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.9
Pelayanan perijinan terkait permohonan surat izin usaha perdagangan di
Kabupaten Kediri, terdapat beberapa masalah yang manjadi keluhan publik di
Kabupaten Kediri terkait pelayanan perizinan surat izin usaha perdagangan yaitu,
lambatnya proses penyelesaian pemberian/penerbitan izin, salah satu contohnya
yaitu mencari berbagai dalih, seperti kekurang lengkapan dokumen pendukung,
foto yang dilampirkan foto copy NPWP kurang, atau kesalahan gambar lokasi,
ukuran tempat tidak sesuai, sehingga prosesnya bisa jadi semakin panjang dan
lama, karena harus mengulang mendaftar lagi dari awal,

memperlambat

penyelesaian dokumen dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”,
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat waktunya kurang sesuai dengan
standar oprasional prosedur (SOP) ,dan belum menyediakan layanan secara online
atau secara elektronik (SPIPISE),10 dimana data yang ada di daerah terintegrasi
dengan data Pusat, dan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5
Tahun 2013 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
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Nasucha.
10
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Perusahan ( TDP), Tanda industri dan tanda daftar gudang (TDG) 11 ,bahwa untuk
pendaftran surat izin usaha perdangan tidak ada retribusi, namun dilapangan ada
penarikan retribusi atau yang disebut dengan biaya administrasi yang jumlahnya
disesuaikan dengan banyaknya modal yang didaftrakan, atau kekeyaan bersih
perusahaan diambil 10%. Berbagai keluhan dari masyarakat mengindikasikan
bahwa pemerintah sebagai abdi masyarakat belum menjalankan prinsip
pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan. Padahal masyarakat
mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Untuk itu perlu adanya
evaluasi mengenai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah selaku Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri
kabupaten Kediri terkait pembuatan izin usaha perdagangan.
Pemerintah Kabupaten Kediri selaku Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam peranan melaksanakan asas
pemerintahan yang baik terutama dalam sektor perijinan surat izin usaha
perdangan memiliki visi mewujudkan kemudahan berinvestasi melalui pelayanan
perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.12
Penyelenggaraan tata kepemerintahan di daerah yang berdasarkan asas
pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
aktifitas perekonomian dan perdagangan, sebaliknya sistem pemerintahan yang
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buruk akan menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta menghambat
pelayanan publik terhadap masyarakat.13
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri
mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
daerahnya, begitu juga di dalam sektor perizinan, sehingga untuk mengantisipasi
persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah
dengan para pengusaha, karena kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya
pembangunan perekonomian di Kabupaten Kediri.14
Kebijakan yang mengatur tegas tentang kewajiban suatu perusahaan untuk
memiliki SIUP merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah
Kabupaten Kediri. Kewajiban didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahan (TDP), Tanda industri dan
tanda daftar gudang (TDG), dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 14/M-DAG/Per/3/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagngan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang penerbitan SIUP dan TDP
Secara Simultan. Palayanan Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) di Kantor
Perizinan BPM-P2TSP Kabupaten Kediri memiliki prosedur pembuatan surat izin
usaha perdagangan antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
13

Pengajuan berkas permohonan oleh pemohon ;
Pengecekan berkas oleh petugas BPM-P2TSP;
Cek Lokasi Tempat Usaha oleh BPM-P2TSP;
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Penyerahan surat izin usaha perdagangan ke pemohon.15
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Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, terkait tentang
perizinan merupakan lembaga perangkat daerah yang diberikan tanggungjawab,
dan wewenang sebagai unsur pendukung tugas Bupati, dalam bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan, yang sesuai dengan kedudukannya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.16
Berangkat dari uraian masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
mengangkat judul “Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan
Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) (Studi di Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri).”
Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
(BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri dijadikan objek penelitian karena Kantor
Perizinan tersebut merupakan lembaga struktural yang diberi kewenangan oleh
Bupati Kediri untuk mengurusi masalah perijinan dalam hal kegiatan usaha
perdagangan yaitu terkait tentang,industry perdagangan maupun jasa sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.17 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertugas memberikan pelayanan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha
secara prima cepat, tepat, bersih, dan transparan minimal memenuhi standar yang
telah ditentukan. Dalam memberikan pelayanan dituntut untuk menerapkan
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prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pembuatan surat izin usaha
perdagangan sesuai dengan pelaksanaan proses penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan yang memiliki prosedur, dan mekanisme tertentu yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
Tugas

pokok

dan

fungsi

BMP-P2TSP

Kabupaten

Kediri

yaitu

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal,
perencanaan, perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan yang
berkaitan dengan urusan penanaman modal, dan pelayanan perizinan di
Kabupaten Kediri. Serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
didasarkan pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kediri.18
Kabupaten Kediri dijadikan objek penelitian karena secara objektif
Kabupaten Kediri memiliki wilayah yang luas, dan ideal sebagai pengembang
usaha perdagangan banyak masyarakat yang memiliki usaha baik dalam skala
mikro, kecil ,menengah,dan besar yang sesuai dengan Klasifikasi SIUP sesuai
Perda Kab Kediri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang pendaftaran Siup,TDP, dan TDG
adalah sebagai berikut:
a. SIUP Mikro diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro,
yang modal Kekayaanya bersih kurang dari Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah);
b. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang,
kekeyaanya bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh
juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);
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c. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahan Perdagangan
yang, kekeyaannya bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
d. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdangan yang
kekeyaannya bersih lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Data tersebut
peneliti peroleh dari hasil wawancara Dengan Katua Bagian
Perizinan yaitu Ibu Al Indah.
secara subjektif masyarakat Kabupaten Kediri juga banyak yang
memiliki mata pencaharian sebagai pedangan atau mendirikan suatu
usaha, namun masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan
surat izin usaha perdagangan sebagai legalitas usahanya dengan
alasan

karena

permohonan

pendaftaran

perizinan

usaha

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Data tersebut
diperoleh melalui wawancara dengan responden di beberapa daerah
di Kabupaten Kediri.

Originalitas Penelitian:
No
1.

Nama
Riza Fadli Umami,
NIM 060910201187
UNIVERSITAS
JEMBER

Judul
KUALITAS PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP)
PADA DINAS
PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN
SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN JEMBER

2

Choiridina Damazni
Chaniago.
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET
SURAKARTA

TINJAUAN YURIDIS
PENERBITAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN
(SIUP) DALAM RANGKA
GOOD LOCAL
GOVERNANCE DI
PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

Rumusan masalah
Bagaimana Kualitas
pengurusan Surat
Izin Usaha
Perdagangan (Siup)
Pada Dinas
Perindustrian
Perdagangan, dan
Sumber Daya
Mineral Kabupaten
Jember?
1. Bagaimana
Tinjauan Yuridis
Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP) oleh KPPT di
Pemerintah Kota
Surakarta?
2. Faktor
hambatan apa
saja dan
bagaimana
solusinya yang
dihadapi KPPT
dalam
penerbitan SIUP
dalam rangka
Good Local
Governance di
Pemerintah
Kota Surakart?

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas maka permasalahan
yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:
1.

Bagaimana Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan
Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) di Badan Penanaman
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten
Kediri?

2.

Apa saja faktor penghambat penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik
Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) di
Badan Penanama Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMP2TSP) Kabupaten Kediri?

3.

Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi
dalam penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan
Penerbitan SIUP di Badan Penanama Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:
1.

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan Asas Pemerintahan
Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
di Badan Penanama Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri.

2.

Untuk mengetahu, menganalisis dan menemukan hambatan yang terjadi
pada penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan
Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) di Badan Penanama
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPM-P2TSP)

Kabupaten Kediri.
3.

Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan Asas
Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Penerbitan (SIUP) di Badan
Penanama Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP)
Kabupaten Kediri.

D.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum
khususnya hukum Administrasi Negara dalam menerapkan Asas
Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Penerbitan SIUP di BPMP2TSP Kabupaten Kediri.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dinas BPM-P2TSP
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan
Asas Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Penerbitan SIUP di
BPM-P2TSP Kabupaten Kediri.
b. Bagi masyarakat
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat bahwa usaha yang dilakukan harus mendapatkan legalitas,
dengan cara mendaftarkan perizinan usaha mereka baik dalam skala
mikro, kecil, menengah dan besar ke BPM-P2TSP di Kabupaten
Kediri.
c. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini sebagai bahan tembahan alternatif materi kuliah
khususnya

Hukum

Administrasi

Negara

dan

penyempurnaan

kurikulum agar lebih efektif dan efesien serta penelitian ini mampu
mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan
dituangkan dalam bentuk tulisan khususnya dalam penerapan asas

pemerinthan

yang

baik

dalam

penerbitan

surat

izin

usaha

perdagangan.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika yang diterapkan dalam penulisan proposal penelitian ini
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan menjelaskan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin
dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA: kajian pustaka akan membahasa
beberapa Kajian Pustaka mengenai Kajian Umum Tentang
Penerapan, Kajian Umum Tentang Asas pemerintahan yang
baik, kajian Umum Tentang

Aparatur Sipil Negara, Kajian

Umum tentang Good Governance, Kajian Umum Tentang
Pelayanan, dan Kajian Umum Tentang Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP).
BAB III METEODE PENELITIAN: Metode penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris
dengan menggunkan metode pendekatan yuridis sosiologis.
Lokasi penelitian adalah di “Badan Penanama Modal
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP)
Kabupaten Kediri”.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:

Hasil dan pembahasan

meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Badan

Penanama Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri. Pembahasan mengenai
penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan
Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan. Pembahasan
mengenai

syarat

permohonan

izin usaha.

Pembahasan

mengenai data pemohon siup. Pembahsan mengenai faktor
penghambat penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam
Pelayanan

Pembuatan

Surat

Izin

Usaha

Perdagangan.

Pembahasan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan yang dihadapi dalam penerapan Asas Pemerintahan
Yang Baik dalam Pelayanan Penerbitan surat izin usaha
perdagangan.
BAB V PENUTUP: kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan
yang diteliti.

