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Abstract 

Business activities are part of the right to build community welfare. This is also 

strengthened by the provisions of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, which 

also accommodates the existence of MSMEs, one of which is strengthening through 

business licensing. However, there are still obstacles in actualizing these business 

permits, especially when discussing sectoral roles, especially in the government 

environment. Therefore, through this community service, a cross-sector collaboration is 

intended to be built. Not only in the scope of government, but also non-government, such 

as community organizations, educational institutions to the community of business actors. 

It is carried out through an empirical juridical method, by looking at the implementation 

and the rules. In particular, the target of service is to business actors in the Kolursari 

area, Bangil District, Pasuruan Regency. It is an interesting aspect, when there are still 

around 40% of the total participants who do not have a business license, especially in the 

form of NIB. It is important to build collaboration between employers' association 

organizations, licensing agencies, local governments at the kelurahan level, business 

communities, to higher education institutions. More open access and facilitation 

opportunities for ease of business licensing. 
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Abstrak 

Kegiatan usaha merupakan bagian dari hak untuk membangun kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya aturan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, yang turut mengakomodasi eksistensi UMKM, yang salah satunya penguatan 

melalui perizinan berusaha. Namun, masih terdapat kendala dalam mengaktualisasikan 

perizinan berusaha tersebut, utamanya ketika membahas tentang peran sektoral, 

khususnya di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu melalui adanya pengabdian 

masyarakat ini hendak untuk dibangun suatu kolaborasi lintas sektor. Bukan hanya pada 

lingkup pemerintah, tapi juga non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat, institusi 

pendidikan hingga komunitas pelaku usahanya. Dilakukan melalui metode yuridis 

empiris, dengan melihat pada pelaksanaan serta aturannya. Secara khusus, sasaran 

pengabdian adalah pada pelaku usaha di wilayah Kolursari, Kecamatan Bangil Kabupaten 

Pasuruan. Menjadi aspek yang menarik, ketika masih terdapat sekitar 40% dari total 

peserta yang belum mempunyai perizinan berusaha, khususnya dalam bentuk NIB. 

Menjadi penting untuk membangun kolaborasi antara organisasi himpunan pengusaha, 

dinas pemerizinan, pemerintah daerah pada tingkat kelurahan, komunitas pelaku usaha, 

hingga pada institusi perguruan tinggi. Lebih membuka peluang akses dan fasilitasi untuk 

kemudahan perizinan berusaha. 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Perzinan Berusaha, Pelaku Usaha, Lintas Sektor. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan wirausaha, 

merupakan suatu langkah untuk 

membangun kesejahteraan. Di era 

modern seperti sekarang, kegiatan 

wirausaha seolah sudah menjadi 

sebuah alternatif untuk menyokong 

perekonomian. Pemerintah juga 

bahkan menyusun serangkaian 

kebijakan yang dimaksudkan untuk 

mendukung kegiatan usaha, salah 

satunya terhadap kegiatan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM). Para pelaku usaha di sektor 

tersebut, didorong untuk terus 

memberikan inovasi, bertahan dan 

berkembang, khususnya di era yang 

serba modern. Bahkan melalui 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU 

No. 24 Tahun 2019), Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 

20 Tahun 2008) juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, 

dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(selanjutnya disebut PP No. 7 Tahun 

2021), dan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(selanjutnya disebut UU No. 11 

Tahun 2020), adalah menjadi dasar 

hukum dalam upaya penguatan 

wirausaha. 

Namun, di era seperti saat ini, 

tentu tidak cukup jika hanya berkutat 

pada kebaruan pada suatu produk dari 

pelaku usaha. Tidak juga sebatas 

mendirikan dan menjalankan usaha. 

Di sisi lain, perlu juga didukung 

dengan adanya aspek legalitas, salah 

satunya adalah perizinan berusaha 

yaitu dalam bentuk Nomor Induk 

Berusaha (selanjutnya disebut NIB), 

baik itu barang ataupun jasa. NIB 

menjadi legitimasi bagi para pelaku 

usaha, apalagi ketika hendak 

melakukan pengembangan usaha. 

Selain itu, melalui adanya NIB ini 

sebenarnya para pelaku usaha dapat 

memperoleh fasilitas khusus, seperti 

kelancaran kredit usaha, hingga pada 

subsidi / diskon tarif listrik. 

Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (selanjutnya 

disebut UU No. 11 Tahun 2020), 

pemerintah terus berupaya untuk 

mendorong pelaku usaha melakukan 

pengurusan NIB. Namun tidak semua 

pelaku usaha taat, dengan dalih 

ketakutan akan pajak dan kerumitan 

pada saat proses pengurusannya. Hal 

ini menjadikan banyak pelaku usaha 

yang belum mempunyai NIB. Hal 

tersebut tentu dapat merugikan pelaku 

usaha, apalagi jika hendak 

mengembangkan dan melanggengkan 

usahanya. Diperlukan adanya sebuah 

upaya, khususnya dalam konteks 

mengedukasi para pelaku usaha.  

Secara khusus, di wilayah 

Kelurahan Kolursari, Kecamatan 

Bangil, Kabupaten Pasuruan adalah 

salah satu wilayah dengan jumlah 

pelaku usaha yang mencapai kisaran 

50 orang, khususnya yang bergerak di 

lingkup UMKM. Beberapa 

diantaranya bergerak di bidang 

textile, makanan-minuman (café-

restoran/warung), perdagangan 

barang, hingga pada jasa. Tetapi, di 

sisi lain konteks pemahaman tentang 
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NIB ini masih belum banyak 

dipahami, sehingga terjadi adanya 

disinformasi. 

Atas dasar itu, maka perlu 

dikuatkan dengan melakukan 

kolaborasi yang sifatnya lintas sektor, 

dengan tujuan untuk memberikan 

edukasi bahkan sampai pada tahap 

fasilitasi berkenaan dengan perizinan 

berusaha. Pemerintah Daerah, sebagai 

salah satu fasilitator, baik itu melalui 

Kepala Daerah, Dinas Koperasi dan 

UMKM, maupun Dinas Perizinan, 

atau dinas lain, perlu menjadi 

jembatan dalam mengarahkan 

masyarakat melahirkan kegiatan 

usaha yang legitimate, khususnya 

bagi pelaku usaha di wilayah 

Kelurahan Kolursari. Otonomi yang 

melekat pada daerah, khususnya di 

wilayah Kabupaten, haruslah mampu 

menjadi dasar dalam penguatan 

wirausaha, termasuk dalam 

mendorong pelaku usaha melakukan 

pengurusan NIB.  

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan, dapat mendorong hirarki 

pemerintahan di bawahnya, seperti 

Kelurahan untuk juga melakukan 

fasilitasi bagi para pelaku usaha. Hal 

tersebut dilakukan juga dalam rangka 

dekonsentrasi antara Pemerintah 

Daerah dengan Kelurahan. Salah satu 

wilayah yang juga menjadi 

pertimbangan dalam hal Di sisi lain, 

adanya organisasi yang membidangi 

usaha (seperti Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia), juga dapat menjadi 

jembatan. Bahkan melalui peran 

Perguruan Tinggi (salah satunya 

adalah Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya), juga dapat memberikan 

sumbangsih dalam mengedukasi dan 

mengarahkan para pelaku usaha. 

Oleh karena itu, sebagai 

bentuk tindak lanjut, maka perlu 

dilakukan kegiatan dalam bentuk 

pengabdian masyarakat. Nantinya 

dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan mengapa masyarakat 

pelaku usaha masih ada yang belum 

mempunyai izin usaha, dan 

bagaimana bentuk optimalisasi 

perizinan usaha bagi pelaku usaha. 

 

METODE PENELITIAN / 

PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Metode yang dilakukan dalam 

kegiatan ini adalah melalui 

penyuluhan hukum secara langsung. 

Membangun interaksi dengan 

masyarakat di wilayah Kelurahan 

Kolursari, Kecamatan Bangil, 

Kabupaten Pasuruan. Memberikan 

penjelasan secara utuh, dengan dasar 

hukum yang jelas, khususnya 

mengenai perizinan berusaha. 

Penulis (tim pengusul), 

terlebih dahulu melakukan 

pendekatan secara kekeluargaan para 

pelaku usaha. Melakukan wawancara 

dengan pelaku usaha termasuk 

dengan mitra, sehingga ditemukanlah 

permasalahan mengenai perizinan 

berusaha. Tim pengusul juga 

melakukan pendekatan dengan 

berbagai pihak terkait. Dilakukan 

proses wawancara dengan masyarakat 

sekitar, khususnya yang mempunyai 

ketokohan. Setelah itu, dilakukan 

pemetaan masalah, sehingga 

persoalan perizinan berusaha menjadi 

aspek yang krusial untuk dikaji 
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melalui program pengabdian 

masyarakat  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penghambat Perizinan Usaha 

Bagi Pelaku Usaha 

Pada dasarnya izin merupakan 

instrumen pengendali. Izin berarti 

menghilangkan halangan hal yang 

pada mulanya dilarang menjadi 

sesuatu yang diperbolehkan. Izin 

adalah suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang-undang 

atau peraturan pemerintah untuk 

dalam keadaan tertentu menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan larangan 

perundangan. Izin adalah pengikatan-

pengikatan pada suatu peraturan izin 

pada umumnya didasarkan pada 

keingingan pembuat undang-undang 

untuk mencapai suatu tatanan tertentu 

atau untuk menghalangi keadaan-

keadaan yang buruk.1 

Secara normatif, zin adalah 

instrument yuridis yang berdasarkan 

pada peraturan perundang-undangan, 

prosedur, dan persyaratan tertentu 

yang digunakan oleh pemerintah 

untuk mempengaruhi para warga agar 

mau mengikuti cara yang dianjurkan 

guna mencapai suatu tujuan konkret. 

Pada dasarnya izin merupakan 

keputusan pejabat atau badan Tata 

Usaha Negara yang berwenang.2 Pada 

hakikatnya, adanya perizinan ini 

merupakan bentuk relevan dari tujuan 

negara untuk mensejahterakan 

 
1 Mustafa, B. (2001) Sistem Hukum 

Administrasi Negara Indonesia. Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hlm. 22. 
2 Sutedi, A. (2010) Dinamika Perizinan Dan 

Good Governance. Medan: Madju Bersama. 

rakyatnya. Perizinan diberikan 

dengan didahului oleh adanya 

permohonan. 

Secara historis, dulu 

permohonan dilakukan dengan cara 

konvensional. Namun, sejak 

berkembangnya era teknologi 

informasi, pengajuan perizinan telah 

bergeser dengan adanya perizinan 

secara elektronik. Pada kegiatan 

usaha, perizinan diperlukan sebagai 

bentuk jaminan perlindungan dari 

pemerintah. Hal ini yang 

terakomodasi dalam bentuk perizinan 

berusaha. Saat ini telah ada Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik atau Online Single 

Submission (OSS), yaitu Perizinan 

Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, 

atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik. 

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 

2020, perizinan berusaha khususnya 

melalui bentuk NIB terus didorong 

oleh pemerintah. Hal ini juga 

didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berbasis Risiko jo. PP No. 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik. 

Sekalipun telah dituangkan 

secara normatif mengenai asas dasar, 

tujuan, bahkan hingga teknis 

penerapan izin tersebut, ternyata 

masih terdapat masyarakat pelaku 
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usaha di level UMKM yang belum 

sepenuhnya memahami. Berdasarkan 

hasil penelusuran lapangan, hingga 

pada tahap penyuluhan hukum yang 

merupakan bagian dari program 

pengabdian masyarakat, diperoleh 

data dari sampel 20 orang pelaku 

usaha, 40% diantaranya masih belum 

mempunyai izin usaha dalam bentuk 

Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Padahal, secara normatif NIB 

merupakan izin dasar yang 

seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha 

termasuk pada level UMKM. Melalui 

NIB, para pelaku usaha memperoleh 

serangkaian akses yang mampu 

menunjang kegiatan usahanya, mulai 

dari permodalan, perlindungan 

hukum, bahkan untuk pengembangan 

usaha. 

Terdapat beberapa faktor yang 

menjadi penyebab utama para pelaku 

usaha, khususnya di level UMKM 

yang masih belum mempunyai NIB. 

Pertama, belum memahami regulasi 

yang ada. Kondisi demikian itu tidak 

dapat dipungkiri, sebab apabila 

dilakukan kajian secara normatif 

terhadap serangkaian aturan mengenai 

perizinan berusaha, tidaklah mudah 

untuk dipahami. Apalagi jika 

dilakukan oleh para pelaku usaha atau 

masyarakat umum yang kurang 

paham tentang aspek hukum. Di sisi 

lain, rumusan normatif dalam PP No. 

5 Tahun 2021 dan PP No. 7 Tahun 

2021, masih memunculkan adanya 

ketidakjelasan norma yang mengarah 

pada pelaksanaan tarik ulur 

kewenangan perizinan antara 

pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat. 

Adanya tarik ulur tersebut, 

berdampak pada penyesuaian 

program di setiap daerah. 

Mengharuskan daerah untuk juga 

menyesuaikan dengan pembuatan 

aturan dan/atau kebijakan baru yang 

menjadi dasar hukum pelaksanaan 

pengurusan perizinan usaha. 

Kedua, faktor sosiologis, yaitu 

dalam bentuk keengganan dan 

kekhawatiran masyarakat jika 

melakukan pengurusan izin usaha. 

Beberapa diantara masyarakat yang 

belum mempunyai NIB, menyatakan 

jika mereka khawatir nantinya akan 

dikenakan pajak tambahan, yang 

mana dapat berdampak pada 

keuntungan. Selain itu, proses yang 

dinilai rumit dalam melakukan 

pengurusan perizinan usaha (NIB). 

Praktisnya, jika para pelaku usaha 

tersebut ingin mendapatkan akses 

yang mudah dalam penerbitan NIB, 

maka mereka harus mengeluarkan 

sejumlah biaya. Padahal dipahami 

jika pengurusan NIB bebas biaya. 

Faktor itulah yang terjadi 

dengan didasarkan pada hasil 

pengamatan dan pada saat 

dilakukannya kegiatan pengabdian 

masyarakat, khususnya di wilayah  

Kelurahan Kolursari, Kecamatan 

Bangil – Kabapaten Pasuruan.  

Kondisi demikian itu tidaklah 

dapat dibiarkan. Di era yang modern 

seperti saat ini, mendorong adanya 

efisiensi dalam mencapai sebuah 

tujuan, khususnya mengenai 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

bahkan mendorong untuk terciptanya 

pelaku usaha yang mempunyai 

legalitas yang kuat. Apalagi, di sektor 
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UMKM yang mempunyai potensi 

untuk menopang Ekonomi Indonesia. 

Tercatat, di tahun 2021 kontribusi 

UMKM terhadap PDB senilai 

8.573,89 triliun. Salah satu 

indikatornya yaitu dalam kemampuan 

menyerap tenaga kerja dan 

kemampuan dalam menyerap 

investasi.3 Padahal diketahui jika 

pada tahun 2021, Indonesia berada di 

dalam situasi darurat kesehatan, yang 

mana banyak diberitakan pembatasan 

di segala kegiatan konvensional, dan 

berpotensi merugikan kegiatan usaha. 

Namun, faktanya UMKM tetap 

berdiri kokoh dan bahkan 

berkontribusi dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

2. Kolaborasi Lintas Sektor sebagai 

Upaya Optimalisasi Perizinan 

Usaha 

Pemerintah, telah berkomit-

men untuk terus mengembangkan 

sektor UMKM sebagai salah satu 

pilar ekonomi nasional. Para pelaku 

usaha di level UMKM, terbukti 

mempunyai kekuatan yang 

menyokong ekonomi nasional, 

bahkan telah teruji di tengah 

gempuran pandemi Virus Covid-19 

yang melanda Indonesia sejak akhir 

2019 sampai hari ini di 2022. UMKM 

bahkan terus bertumbuh, yang dapat 

diibaratkan sebagai kuda hitam 

ekonomi nasional. Hal ini lantas 

 
3 Haryo Limanseto, Biro Biro Komunikasi, 

Layanan Informasi, dan Persidangan 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, “UMKM Menjadi Pilar 

Penting dalam Perekonomian Indonesia”, < 
https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umk

m-menjadi-pilar-penting-dalam-

perekonomian-indonesia>, diakses 10 Juni 

2022. 

dikuatkan dengan regulasi UU No. 11 

Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021 

dan PP No. 7 Tahun 2021, yang salah 

satunya dengan menaikkan kelas 

UMKM dari segi nilai permodalan 

yang mencapai 5 miliyar rupiah. 

Aspek legal pada UMKM 

menjadi hal yang krusial. Apalagi 

untuk menjadikan UMKM 

mempunyai daya saing di tingkat 

internasional. Penguatan legalitas 

bagi UMKM adalah salah satu modal 

yang harus dimiliki untuk mencapai 

UMKM yang berkelas. Para pelaku 

usaha yang berada di level UMKM, 

tidak dapat dipandang sebelah mata. 

Inilah yang menjadikan Pemerintah 

untuk lebih serius dalam menangani 

UMKM. 

Pada kondisi inilah, 

dibutuhkan adanya peran lintas sektor 

yang nantinya saling berkoordinasi 

dalam upaya optimalisasi perizinan 

usaha. Setidaknya, terdapat tiga 

sektor utama, yaitu Pemerintah, 

khususnya Pemerintah Daerah, 

Organisasi Kemasyarakatan, 

khususnya yang bergerak di bidang 

usaha / bisnis, dan Institusi 

Pendidikan Tinggi, setingkat 

Universitas / Politeknik / Institut. 

Pertama, secara normatif 

dalam tatanan pemerintahan di 

Indonesia, telah dibentuk adanya 

desentralisasi, yang didasarkan pada 

asas otonomi dan tugas pembantuan, 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 

4 ayat (1) dan Pasal 18 UUD NRI 

1945. Melalui desentralisasi, otonomi 

dan tugas pembantuan, secara hirarkis 

terdapat adanya pemerintahan di 

daerah, baik itu provinsi, kabupaten 
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dan kota. Diharapkan melalui hirarki 

tersebut dapat memberikan efektivitas 

dalam mengembangkan potensi 

daerah, termasuk juga dalam 

memberikan pelayanan publik. Salah 

satu urusan yang dilaksanakan adalah 

berkaitan dengan Perizinan, termasuk 

perizinan berusaha dalam bentuk 

NIB. Pemerintah sebagai pemangku 

kebijakan, mempunyai kewenangan 

penuh dalam memberikan legalitas, 

bagi para pelaku usaha, termasuk di 

level UMKM. Hal tersebut juga 

didasarkan pada regulasi peraturan 

perundang-undangan yang telah 

dibentuk sebagai wujud komitmen 

dasar dalam melakukan 

pengembangan terhadap UMKM. 

Artinya, pemerintah sebagai 

pengusaha turut andil dalam 

mempercepat keluarnya izin usaha. 

Kedua, organisasi 

kemasyarakatan dalam bidang usaha. 

Salah satu organisasi yang eksis 

adalah Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia (HIPMI). Secara normatif, 

HIPMI merupakan organisasi legal 

yang telah diakui keberadaannya di 

Indonesia dan terdaftar dalam 

Kementerian Hukum dan HAM. 

Secara hirarkis, HIPMI juga 

mempunyai kepengurusan di setiap 

tingkatan wilayah, baik itu provinsi, 

kabupaten maupun kota. Adanya 

hirarki yang demikian itu, menjadikan 

HIPMI, khususnya yang berada pada 

tingkat Badan Pengurus Cabang 

Kabupaten / Kota, mempunyai peran 

dalam menjembatani kebutuhan 

pelaku usaha, termasuk di level 

UMKM kepada Pemerintah, melalui 

Pemerintah Daerah. Setidaknya dalam 

melakukan percepatan perizinan 

ataupun kolektivitas pengurusan izin 

usaha. 

Ketiga, institusi pendidikan 

tinggi, seperti Universitas, yang 

mempunyai peran dalam memberikan 

edukasi, pelatihan penunjang, hingga 

pada upaya pendampingan, baik itu 

mengenai aspek regulasi tentang 

usaha, hingga pada aspek teknis 

tentang berusaha / berbisnis. Institusi 

pendidikan, seperti halnya Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya adalah 

wadah dan sumber keilmuan. 

Pengembangan terhadap ipteks, terus 

dilakukan di lingkup perguruan 

tinggi. Ditujukan untuk kemajuan dan 

kemaslahatan masyarakat secara luas. 

Tiga sektor itulah yang 

menjadi poros kekuatan utama. 

Walaupun memang tidak dapat 

dipungkiri jika saat ini, ketiga sektor 

tersebut masih berada dalam 

tantangannya untuk lepas dari ego 

sektoral, yang sering kali menjadi 

penghambat kemajuan. Inilah 

pentingnya untuk melakukan 

konsolidasi persuasif yang dapat 

diinisiasi oleh setidaknya dua sektor, 

yaitu organisasi masyarakat dan 

institusi pendidikan tinggi, untuk 

nantinya mendorong pemerintah. 

Disisi lain, dapat pula 

dikembangkan, khususnya jika 

didasarkan pada pemahaman tentang 

prinsip hexa-helix, yang 

menempatkan sinergitas pada enam 

komponen, diantaranya Pemerintah, 

Pelaku Usaha, Komunitas / NGO, 

Akademisi, Media, dan Hukum. 

Menarik itu menjadi sorotan, ketika 

Hukum ditempatkan sebagai bagian 
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tersendiri, yang dapat ditelaah bahwa 

hukum menjadi sarana kontrol sosial 

dan rekayasa sosial. Menarik pula 

pendapat dari Mochtar 

Kusumaatmadja, bahwa Hukum 

merupakan sarana pembangunan. 

Artinya, keberadaan hukum adalah 

fondasi dasar dalam melakukan 

pengembangan ekonomi. 

Dapat dipahami pula, 

kolaborasi lintas sektor, baik yang 

secara mendasar pada tiga sektor 

utama, maupun dalam sudut pandang 

hexa-helix, hukum adalah aspek 

krusial. Oleh karena itu, aspek izin 

yang merupakan bagian dari hukum, 

haruslah mempunyai tempat yang 

proporsional, utamanya dalam 

mencapai tujuan untuk meningkatkan 

kelas dan potensi para pelaku usaha di 

tingkat UMKM. 

Hal itulah yang pada saat 

kegiatan pengabdian masyarakat oleh 

tim, diupayakan untuk dilakukan, 

yaitu dengan mengajak perwakilan 

dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

wilayah Kabupaten Pasuruan, Badan 

Pengurus Cabang HIPMI Kabupaten 

Pasuruan, dan Fakultas Hukum 

Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. Pada waktu yang 

bersamaan melakukan kegiatan 

sosialisasi tentang perizinan usaha. 

Bahkan pada kesempatan itu juga 

dilakukan upaya komitmen untuk 

membantu pelaku usaha di level 

UMKM yang belum mempunyai izin 

usaha. 

SIMPULAN  

Penyebab masih rendahnya perizinan 

usaha bagi pelaku usaha di sektor 

UMKM yaitu, pertama mulai dari 

masih tidak jelasnya regulasi yang 

justru mengarah pada tarik ulur 

kewenangan perizinan antara 

pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat. Kedua, aspek sosiologis dari 

masyarakat yang khawatir dan lemah 

dalam memahami esensi perizinan 

berusaha. Termasuk juga kerumitan 

yang dirasakan, sehingga jika hendak 

keluar dari zona kerumitan 

pengurusan izin secara mandiri, maka 

harus rela melibatkan pihak ketiga 

dengan mengeluarkan biaya tertentu. 

Kolaborasi lintas sektor diperlukan, 

setidaknya dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah, Organisasi bidang usaha 

(seperti HIMPI, dan Institusi 

Pendidikan tinggi) (seperti 

Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya). 

Adapun yang menjadi rekomendasi 

berdasarkan hasil kegiatan 

pengabdian masyarakat adalah, 

perlunya untuk meningkatkan 

intensitas kerjasama dalam 

mendorong pelaku usaha di tingkat 

UMKM, sehingga nantinya secara 

kolektif dapat memahami regulasi 

perizinan dan juga mempunyai izin 

usaha. 
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