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Abstraksi
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan profesionalisme, pemerintah
daerah perlu melakukan penataan ulang terhadap birokrasi yang selama ini
dijalankan. Penataan ulang terhadap birokrasi manjadi hal yang mendesak
dilakukan manakala praktik atau bentuk birokrasi yang selama ini dijalankan
cenderung membuat sebagian besar masyarakat alergi terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi.
Layanan publik seharusnya merupakan pemberian layanan prima
kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban aparatur pemerintah kepada
masyarakat dengan berlandaskan pada azas transparansi,akuntabilitas,
kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan hak dan
kewajiban. Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut maka perbaikan
pada layanan publik merupakan salah satu pintu masuk untuk memulihkan
kondisi yang ada.
Diterbitkannya Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006
merupakan bagian upaya mencapai peningkatan kualitas layanan publik.
Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat. Tujuan
pokok yang ingin diperoleh, guna memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara transparan
baik dari sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh.
Masih minimnya kajian yang mencermati nilai lebih dari keberadaan layanan
terpadu pada suatu kabupaten/kota sebagai bahan untuk ditularkan pada
daerah-daerah lain, merupakan hal mendasar yang melatarbelakangi pelaksanaan
studi.
Dalam menindaklanjuti upaya diatas dilakukan serangkaian identifikasi atas
kondisi layanan terpadu pada kabupaten/kota terpilih yakni Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sragen dan Kota Parepare. Identifikasi mencakup pada sejarah
pendirian, perkembangan struktur organisasi kerja serta aktivitas dan jenis
layanan yang disediakan. Disampaikan pula dampak yang dihasilkan dari
keberadaan layanan terpadu terhadap masyarakat, aparatur pemerintah,
serta p e m e r i n t a h d a e ra h s e c a ra ke s e l u r uhan. Adapun metode yang
dipergunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai kondisi tersebut
mendasarkan kepada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi
kepustakaan.
Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik. Dari hal ini prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
keadilan merupakan hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam pelaksanaannya.
Sebagai sebuah lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
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kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas
tinggi serta mampu merespons permintaan masyarakat secara cepat, tepat
dan akurat merupakan keniscayaan.

iv
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SAMBUTAN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Dengan senang hati kami menyambut baik buku yang diterbitkan oleh Direktorat
Penelitian dan Pengembangan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan
Korupsi tentang Implementasi Layanan Terpadu dengan Studi Kasus Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare. Buku ini merupakan salah
satu media yang dapat dipergunakan bagi pimpinan daerah maupun unsur
pemerintah daerah lainnya sebagai bahan pembelajaran guna meningkatkan
kualitas layanan publik di daerahnya.
Layanan terpadu merupakan penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan
dalam satu atap. Layanan terpadu pada tingkat kabupaten/kota merupakan
kumpulan berbagai jenis layanan kepada masyarakat luas dalam satu
kelembagaan. Kebijakan pemerintah mengarahkan bentuk kelembagaan
layanan terpadu diarahkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat
pengguna layanan, yang bentuknya tergantung kepada daerah masing-masing
yang antara lain dapat berbentuk badan dan kantor, atau bentuk lain. Tujuan
mendasar yang ingin dicapai dari keberadaannya yakni meningkatkan kualitas
layanan serta memudahkan masyarakat dalam perolehannya. Implementasi
prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak
dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan aspek-aspek penting yang
wajib diterapkan oleh segenap aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan setiap bentuk pelayanan publik.
Buku yang disusun, secara garis besar menggambarkan kondisi layanan terpadu
serta dampak yang diperoleh baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
Memperhatikan hal tersebut diharapkan segenap pemerintah daerah dapat
terinspirasi dan menumbuhkan komitmen untuk selalu terus melakukan
terobosan-terobosan guna meningkatkan layanan kepada publik. Perlu
disampaikan bahwa dampak ekonomi merupakan turunan dari layanan
publik yang prima kepada masyarakat. Oleh karenanya, hal pertama yang
perlu dibenahi adalah perbaikan layanan publik sebagai pangkal guna
meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam perspektif masyarakat.
Bagi daerah-daerah yang telah merintis serta melakukan berbagai inovasi
pelayanan seperti Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen dan Kota Parepare,
Kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Kami berharap
keberadaan layanan terpadu tidak hanya berhenti pada tingkatan realisasi
namun terus selalu dievaluasi dan ditingkatkan layanannya dengan
memperhatikan dinamika lingkungan.
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Besar harapan kami, buku ini dapat memberikan sumbangan dalam
mempercepat implementasi layanan terpadu di seluruh kabupaten/kota
sebagai salah satu bagian upaya meningkatkan pelayanan publik.
Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2007
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Cerdas Kaban
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SAMBUTAN
Euforia era reformasi saat ini menuntut segenap birokrasi pemerintah untuk
melakukan pembaharuan. Pembaharuan pada akhirnya menuntut birokrasi
pemerintah untuk menjadi lebih inovatif dan selalu terus memperbaiki kinerjanya
dengan ataupun tanpa dorongan dari pihak luar.
Tatakelola Pemerintahan Yang baik (good governance) merupakan bagian
pembaharuan birokrasi pemerintah. Keberadaannya telah sering didengungkan
sejak lama namun masih miskin penerapan. Perwujudannya saat ini telah
banyak terjadi walaupun masih bersifat sporadik dan belum menjadi kegiatan
yang bersifat massif.
Implementasi tatakelola pemerintahan yang baik tidak akan terlepas dari
bagaimana suatu kelembagaan menetapkan visi dan misinya, memberikan
penghargaan dan sanksi atas kinerja organisasi, menciptakan pertanggungjawaban
organisasi pemerintah terhadap masyarakat, membuka ruang bagi pegawai
untuk menyampaikan ruang berpendapat serta mendorong perubahan prilaku
dan cara berpikir untuk melakukan inovasi yang berorientasi masyarakat.
Perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, saat ini telah banyak
dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen
dan Kota Parepare merupakan salah satu diantara kabupaten/kota yang telah melaksanakan upaya reformasi layanan publik. Keberadaan layanan terpadu yang mengedepankan prinsip akuntabilitas yang menjunjung tinggi nilai
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (responsiveness to people needs)
dalam layanannya merupakan prinsip dasar dari keberadaan kelembagaan
layanan terpadu.
Kunci sukses keberhasilan terletak pada komitmen Pimpinan. Komitmen
Pimpinan diikuti dengan pelaksanaan secara konsisten oleh perangkat
dibawahnya untuk setiap program yang telah dibuat bersama.
Dengan Penyusunan buku Studi Implementasi Layanan Terpadu
diharapkan dapat menjembatani pemerintah daerah kabupaten/kota lain
untuk mengetahui serta terpacu menerapkan hal serupa.
Jakarta, Oktober 2007
Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
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Kata Pengantar
Pertama-tama Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
bahwa buku Studi Implementasi Layanan Terpadu telah berhasil diselesaikan
dengan baik oleh Tim Peneliti di Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penyusunannya
dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan pada kabupaten/kota terpilih
(Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare) maupun instansi vertikal
terkait dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder.
Studi dilakukan dengan pendekatan deskriptif komparatif. Informasi yang
diperoleh selanjutnya dituangkan dengan memfokuskan pada sejarah pendirian,
perkembangan struktur organisasi, jenis layanan dan sarana prasarana pendukung
kegiatan. Disampaikan pula dampak yang dihasilkan bagi masyarakat dan
pemerintah daerah atas keberadaan kelembagaan layanan terpadu
Hasil eksplorasi atas kondisi layanan terpadu di tiga daerah ini, diharapkan
dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
Hal utama yang ingin dicapai agar pemerintah daerah kabupaten/kota
dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk layanan sebagaimana yang ada
di kelembagaan layanan terpadu terpilih yang mampu meningkatkan kualitas
layanan, kinerja pegawai serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Selain itu, diharapkan dipahami bagi pemerintah kabupaten/kota bahwa
keberadaan kelembagaan layanan terpadu merupakan upaya perwujudan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik serta memacu tumbuhkembangnya
aktivitas ekonomi di wilayahnya.
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan maupun kontribusi data dalam penyusunannya. Secara khusus
Kami menyampaikan terima kasih kepada kabupaten/kota terpilih atas bantuan
dan kerjasamanya selama proses penyusunan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan.
Dari hal tersebut, saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dimasa
mendatang.
Jakarta, Oktober 2007
Direktur Penelitian dan Pengembangan – Komisi Pemberantasan Korupsi

Mochammad Jasin
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang 32 tahun 2004 dan 33 tahun 2004 diharapkan mampu memacu
tiap pemerintah daerah kabupaten/kota guna melakukan percepatan
kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemerintahan daerah. Percepatan kesejahteraan masyarakat memiliki dua
tujuan utama, yakni dalam rangka menglibatkan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas
pemerintahan daerah berkenaan kepada bagaimana kelembagaan didaerah
mampu melakukan fungsi-fungsi penyelenggaraan dengan responsif sesuai
dinamika di masyarakat secara transparan. Peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, upaya menarik investor ke daerah serta kejelasan pembagian
antara kewenangan pusat dan daerah merupakan hal-hal nyata yang coba
dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat sangat enggan berhubungan
dengan birokrasi pemerintah. Kurangnya transparansi baik dari sisi waktu,
persyaratan, biaya maupun prosedur ditambah dengan masih kentalnya
prilaku koruptif merupakan kondisi riil yang terjadi dan dihadapi oleh setiap
masyarakat indonesia saat ini. Transparancy International (TI), sebuah
lembaga independen berbasis di Berlin-Jerman tiap tahun mengeluarkan
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bagi tiap negara. Pada 2007, IPK Indonesia
berada pada angka 2,3 skala 1 – 10, yang mana angka 1 merupakan
terendah dan angka 10 tertinggi. Apabila ditinjau dari perspektif regional
ASEAN, IPK Indonesia hanya berada diatas Myanmar dan Kamboja.
Setali tiga uang, hasil kajian International Finance Corporation (IFC) sebuah
lembaga bentukan World Bank yang bergerak disektor swasta pada periode
sama menunjukkan Indonesia pada tingkatan Asia Tenggara masih berada
pada deretan negara yang membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan
kegiatan usaha. Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah
perlu melakukan penataan maupun perubahan terhadap sistem birokrasi
yang ada. Penataan maupun perubahan setidaknya mencakup aspek organisasi
pemerintahan, sistem administrasi serta pola pikir aparatur pelaksananya.
Layanan publik sebagai salah satu muara yang dituju dari birokrasi akan sangat
terpengaruh dari belum optimalnya subsistem tersebut. Layanan publik
berdasarkan Kepmenpan 63 tahun 2003 seharusnya merupakan pemberian
layanan prima kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban aparatur
pemerintah kepada masyarakat dengan berlandaskan pada azas transparansi,
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan
hak dan kewajiban. Dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Intruksi Presiden Nomor 3
tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,
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secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mencapai layanan
publik yang prima kepada masyarakat. Salah satu benang merah yang ingin
dicapai dari dua kebijakan tersebut, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan
publik baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui mekanisme yang
transparan berdasarkan standar yang telah diterapkan.
Layanan terpadu merupakan bagian dari mekanisme pemberian layanan
dalam bentuk perizinan maupun non perizinan di satu tempat. Bentuk layanan
terpadu dibedakan menjadi dua, yaitu :
-

Terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu yang diselenggarakan
dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

-

Terpadu Satu Pintu, yaitu pola pelayanan terpadu yang diselenggarakan
pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu (Kepmenpan No. 63/
M.Pan/7/2003).

Keberadaan layanan terpadu diyakini merupakan solusi yang dapat ditawarkan
tidak hanya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, namun disisi
lain dapat menjadi insentif dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan
usaha atas dasar sistem kelembagaan yang akuntabel.
Dewasa ini telah banyak daerah kabupaten/kota yang mendirikan layanan
terpadu, baik yang berfokus pada layanan perizinan dan atau non perizinan.
Namun demikian masih minim studi maupun penelitian yang mengeksplorasi
secara menyeluruh kondisi layanan terpadu pada suatu kabupaten/kota guna
dijadikan bahan pembelajaran bagi kabupaten/kota yang akan maupun telah
mengimplementasikan layanan terpadu

1.2. Permasalahan
Diterbitkannya Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006
merupakan bagian upaya mencapai peningkatan kualitas layanan publik.
Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat. Tujuan
pokok yang ingin diperoleh guna memberikan akses yang lebih luas kepada
masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara transparan baik dari
sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga negara yang
dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 memiliki kegiatan
utama dalam penindakan serta pencegahan tindak pidana korupsi. Kegiatankegiatan tersebut diantaranya diwujudkan melalui pengawasan, penelitian
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atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya
yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi
yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Asas pelayanan publik yang
menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional,
partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan
hal-hal coba dicapai dalam keseluruhan layanan publik yang diselenggarakan
oleh pemerintah.
Masih minimnya kajian yang mencermati nilai lebih dari keberadaan layanan
terpadu pada suatu kabupaten/kota sebagai bahan untuk ditularkan pada
daerah-daerah lain, merupakan hal mendasar yang melatarbelakangi
pelaksanaan studi. Beranjak dari hal tersebut permasalahan yang diangkat
yaitu menemukenali bentuk-bentuk serta mekanisme aktivitas layanan terpadu
yang ideal yang mampu dijadikan sebagai pembelajaran bagi kabupaten/
kota lain untuk menerapkan hal yang serupa.

1.3. Tujuan dan Sasaran
1.3.1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai yaitu identifikasi dan analisis karakteristik
bentuk dan praktek-praktek layanan terpadu terbaik pada kabupaten/
kota yang menjadi sampel untuk disebarluaskan kepada daerah lainnya
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna
diimplementasikan.
1.3.2. Sasaran
Guna mencapai tujuan, beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu :
• Identifikasi layanan terpadu yang telah ada untuk menentukan
kabupaten/kota terpilih.
• Identifikasi kondisi layanan terpadu di kabupaten/kota yang
menjadi sampel penelitian.
• Identifikasi dampak keberadaan layanan terpadu pada kabupaten/
kota yang menjadi sampel penelitian.
• Identifikasi upaya-upaya pengembangan maupun inovasi dari
layanan terpadu pada kabupaten/kota yang menjadi sampel
penelitian.

1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan studi dibedakan atas ruang lingkup materi dan
ruang lingkup wilayah.
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1.4.1. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi terdiri atas :
• Tinjauan hasil studi layanan terpadu yang telah dilakukan oleh
instansi/lembaga lain.
• Tinjauan landasan kebijakan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan
layanan.
• Tinjauan kondisi internal layanan terpadu pada kabupaten/kota
yang menjadi fokus studi berkenaan pada aspek sumber daya
manusia, prasarana pendukung dan sistem prosedur pelayanan.
• Tinjauan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diperuntukan bagi layanan terpadu.
• Tinjauan mekanisme kontrol dalam minimalisir penyimpangan yang
berpotensi menimbulkan celah korupsi.
• Tinjauan mekanisme evaluasi guna mengukur tingkat kepuasan
pengguna layanan.
• Tinjauan implikasi layanan terpadu terhadap perkembangan ekonomi
daerah.
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dibatasi pada kabupaten/kota yang menjadi
sampel penelitian dalam hal ini yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sragen dan Kota Parepare.
Pemilihan sampel daerah selanjutnya dijelaskan dalam metodologi
studi.

1.5. Pendekatan Studi
Pendekatan studi merupakan upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan
dan sasaran dari penelitian yang ditetapkan. Adapun pendekatan studi
terbagi menjadi tiga yaitu :
• Pendekatan aspek kebijakan, merupakan pendekatan dengan
melihat landasan peraturan-peraturan maupun kebijakan yang
mempengaruhi pelaksanaan layanan terpadu, baik yang ditetapkan
pemerintah pusat maupun yang ada pada tingkatan kabupaten/kota.
• Pendekatan operasional kegiatan, merupakan pendekatan yang
dipergunakan untuk mengetahui kondisi internal layanan terpadu dalam
hal sumberdaya manusia, sistem kerja, pendanaan dan teknologi.
• Pendekatan wilayah, merupakan pendekatan studi guna mengetahui
korelasi antara keberadaan lembaga layanan terpadu terhadap perkembangan
ekonomi daerah.

Studi Implementasi Layanan Terpadu di kabupaten/kota

7

1.6. Metode Pelaksanaan Studi
Metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. Tahapan pelaksanaan
terbagi dalam tahap penentuan kebutuhan data, tahap pengumpulan data,
tahap penentuan teknik sampel dan tahap analisis.

1.6.1. Kebutuhan Data
Data-data yang dibutuhkan merupakan data informasi yang berkaitan
dengan kebijakan pelaksanaan layanan publik, dan data statistik
yang diterbitkan secara resmi. Secara lengkap kebutuhan data yang
diperlukan dalam penelitian tersaji pada tabel I.1.

1.6.2. Tahap Pengumpulan Data
Tahapan pengumpulan data terbagi atas :
1. Pengumpulan Data Primer, terdiri atas :
- Observasi visual, dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting
layanan terpadu.
- Wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil keputusan
(pimpinan daerah, pimpinan layanan terpadu), pelaksana
kegiatan dan pengguna jasa layanan. Tujuan akhir yang ingin
dicapai adalah memperoleh data maupun informasi atas latar
belakang serta dampak dari keberadaan layanan terpadu.
2. Pengumpulan Data Sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui
survei pada beberapa instansi yang terkait dengan studi. Adapun
instansi yang menjadi tujuan survei yaitu :
- Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Perdagangan
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- Dinas/Badan/Kantor Layanan terpadu
- Bappeda kabupaten/kota.
- Badan Pusat Statistik kabupaten/kota
- Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota
1.6.3. Teknik Penentuan Sampel
Mengingat belum ada lembaga pemerintah yang melakukan publikasi
secara resmi berkenaan dengan jumlah kabupaten/kota yang telah
mendirikan layanan terpadu maka sampling yang dipergunakan adalah
non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling.
Adapun kriteria yang dipergunakan adalah layanan terpadu yang
merupakan percontohan, merintis layanan terpadu sejak awal serta
daerah yang layanan terpadunya sedang berkembang serta memiliki
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TABEL I.1.
KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI

3.

2.

1.

Sumberdaya Pelaksana kegiatan
- Struktur tingkat pendidikan aparat pelaksana
- Penerapan reward and punishment terhadap kinerja pegawai

Teknis Operasional Kegiatan
- Jenis layanan perizinan non perizinan yang tersedia
- Mekanisme pengajuan permohonan untuk masing-masing layanan
- Syarat dan prosedur pengajuan permohonan untuk masing-masing layanan
- Rencana pengembangan kantor layanan terpadu terkait kepada peningkatan pelayanan

Kantor Layanan Perijinan Non Perijinan
- Rekam jejak sebelum berubah status kedalam bentuk kantor layanan terpadu meliputi proses transformasi serta hal-hal yang
melatarbelakanginya
- Proporsi penggunaan alokasi dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan layanan terpadu
- Besaran penerimaan asli daerah yang diperoleh atas keberadaan kantor layanan terpadu
- Jenis sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- Keberadaan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk mengakomodasi
- luasan area yang digunakan untuk operasional kegiatan

Pendirian Layanan Terpadu
- Konsepsi serta visi misi pimpinan daerah dalam pengembangan daerah
- Latar belakang dan tujuan dasar pendirian kantor layanan terpadu
- Dasar hukum pendirian kantor layanan terpadu
- Proses pengesahan dasar hukum pendirian kantor layanan terpadu terkait koordinasi terhadap legislatif daerah
- Mekanisme pelimpahan/penarikan perizinan dari dinas teknis untuk dilimpahkan pada kantor layanan terpadu
- Besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk realisasi pendirian kantor layanan terpadu
- Pandangan terhadap adanya keterbatasan dari sisi aturan normatif yang membatasi jumlah organisasi teknis di daerah

Kebutuhan Data dan Informasi

4

No.

5

Data Wilayah
- Demografi wilayah meliputi jumlah penduduk, struktur mata pencarian dan tingkat pendidikan
- Geografis wilayah meliputi batasan administratif dan kondisi-kondisi fisik alam yang melingkupinya.
- Statistik perekonomian daerah provinsi dan kota/kabupaten
- Struktur perekonomian daerah

Sumber : Litbang KPK, 2007

Observasi
Lapangan

Primer

Sekunder

Jenis Data/Informasi dan Teknik Survei

Wawancara

Tahun

Terbaru

Terbaru

Terbaru

Terbaru

Time series 5
tahunan
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inovasi yang cukup signifikan sehingga dapat mewakili bentuk
kelembagaan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri No.
24 tahun 2006.
1.6.4. Tahap Analisis Data
Dalam merancang alur proses penelitian serta guna interpretasi data,
dilakukan kajian maupun analisis terhadap data yang telah diperoleh.
Adapun analisis yang digunakan dalam studi menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Metode ini dipergunakan untuk memahami dan
menjelaskan berbagai kondisi dengan mendasarkan kepada hasil
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1.7. Organisasi Studi
Organisasi studi terbagi atas jadwal studi dan pelaksanaan studi.
1.7.1. Jadwal Pelaksanaan Studi
Pelaksanaan studi direncanakan dilakukan selama 12 bulan pada tahun
anggaran 2007. Tahapan kegiatan terbagi menjadi :
Tahap persiapan, terdiri atas :
• Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Penyusunan outline laporan
• Penetapan kota terpilih
• Penyiapan kebutuhan data informasi
• Persiapan dokumen perizinan
Tahap Pelaksanaan, terdiri atas :
• Tahap survei lapangan, terbagi atas :
- Pengumpulan data informasi
- Pengambilan gambar awal
• Kompilasi data
Tahap Penyusunan Laporan, terdiri atas :
• Penyusunan draft laporan akhir
• Penyerahan draft laporan akhir
• Pemaparan dan diskusi draft laporan akhir
• Perbaikan laporan akhir
• Penyerahan laporan akhir
Tahap Diseminasi, terdiri atas :
• Penggandaan buku
• Penggandaan CD & DVD
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1.7.2. Pelaksanaan Studi
Pelaksanaan kegiatan studi terdiri atas kegiatan yang berkaitan
dengan substansi materi serta kegiatan pendukung.
• Substansi materi meliputi proses persiapan, pengumpulan data
informasi serta proses analisa. Pada tahap ini dilaksanakan oleh
semua peneliti di Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Direktur Penelitian
dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
• Kegiatan pendukung, meliputi semua hal yang berkenaan dengan
pengambilan gambar serta keluaran produk akhir dari pelaksanaan
studi. Kegiatan pendukung dilaksanakan oleh rekanan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

1.8. Sistematika Pembahasan
Penulisan laporan penelitian secara sistematis dapat dijabarkan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang pengambilan tema serta rumusan
permasalahan dari penelitian yang diangkat. Selanjutnya ditetapkan pula
tujuan serta sasaran, dan ruang lingkup penelitian. Subbab berikutnya
mendeskripsikan pendekatan dan metode studi yang akan digunakan dalam
penelitian. Pada akhir bab disampaikan sistematika pembahasan dari
keseluruhan studi yang dilakukan.
Bab II Konsepsi Dasar Layanan Terpadu
Bab II ini berisikan kajian literatur atas kebijakan layanan publik yang terkait
dengan layanan terpadu.
Bab III Layanan Perizinan Non Perizinan
Bab ini berisi gambaran umum atas wilayah kabupaten/kota yang
menjadi sampel penelitian. Pada bab ini dipaparkan pula sejarah pendirian layanan terpadu, jenis layanan, aktivitas layanan serta infrastruktur pendukung layanan terpadu dari kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian.
BAB IV Dampak Layanan Terpadu
Bab ini memaparkan dampak positif yang dihasilkan dari layanan terpadu
bagi pengguna layanan, serta kabupaten/kota secara keseluruhan.
Bab V Penutup
Bab ini berisi temuan studi, kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh
dari hasil pembahasan. Pada akhir bab diuraikan keterbatasan penyusunan
studi sebagai evaluasi dalam melakukan studi-studi selanjutnya.
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BAB II

KONSEPSI DASAR LAYANAN TERPADU
2.1. Pelayanan Publik di Indonesia
2.1.1 Permasalahan Layanan Publik
Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat terkait erat dengan
birokrasi. Osborne dan Plastrik menyatakan bahwa terdapat lima hal
yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik, yaitu misi,
akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan dan budaya. Kelima
subsistem tersebut akan saling mempengaruhi dalam membentuk
perilaku birokrasi publik.
Misi akan sangat menentukan kemampuan dari suatu sistem pelayanan
publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat
secara tepat dan efisien. Maraknya Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(KKN) semakin memperburuk citra pemerintah dan birokrasi dimata
masyarakat. Tidak jelasnya misi pelayanan publik sering dipergunakan
sebagai alasan utama untuk selalu bersandar pada prosedur dan peraturan.
Hal ini acapkali menafikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan
maupun keberadaan alternatif bentuk pelayanan yang sekiranya dapat
memudahkan pengguna.
Sentralisme kekuasan yang telah berjalan selama puluhan tahun
menyebabkan birokrasi di daerah lamban dalam merespon problemproblem yang terjadi di daerahnya. Penyelesaian masalah sangat
ditentukan oleh pemerintah pusat yang mana solusinya sering tidak
sesuai dengan kondisi lokal. Pada tingkat lembaga, tiadanya pelimpahan
kewenangan pejabat pada tingkat bawah (street level bureaucrats)
untuk merespons permasalahan yang dihadapi menyebabkan munculnya
jenjang birokrasi yang panjang bagi aparat pemerintah untuk
merespon permasalahan secara cepat.
Masyarakat sering memiliki posisi tawar yang rendah pada saat
berhadapan dengan pemerintah dan birokrasinya. Ketiadaan ruang
dan kejelasan penanganan keluhan masyarakat turut mendukung
terciptanya kondisi tersebut. Ketidakjelasan standar pelayanan
menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan benar dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
Minimnya drive dan insentif dari pimpinan daerah untuk bersikap dan
bertindak secara efisien dan responsif merupakan hal lain penyebab
kegagalan penyelenggaraan layanan publik. Hal ini tidak dapat dilepaskan
dari sistem anggaran tahunan yang justru memberikan insentif untuk
spending, sedangkan penghematan dianggap sebagai hal negatif yang
menjadi indikator kegagalan (Dwiyanto et all, 2006 : 1-9).
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2.1.2 Kebijakan Pelayanan Publik
Dalam KepmenPAn Nomor 63 tahun 2003 dinyatakan bahwa hakekat
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat
yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi
masyarakat. Dalam pelayanan publik, asas yang dikedepankan
melingkupi :
- Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti.
- Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi
dan efektivitas.
- Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
- Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Ditinjau dari keluaran yang dihasilkan, pelayanan publik dikelompokkan
menjadi :
- Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik,
misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan
atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.
- Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.
- Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.
Dalam pelaksanaannya pola-pola penyelenggaraan pelayanan publik
diwujudkan dalam bentuk:
- Fungsional, pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara
pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- Terpusat, pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh
penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
- Terpadu, terpadu dibedakan atas :
a. Terpadu satu atap, pola pelayanan terpadu satu atap
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai
jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan
dilayani melalui beberapa pintu.
b. Terpadu satu pintu, pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan
pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
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Beberapa prinsip pelayanan publik yang mesti tercakup dalam suatu
layanan meliputi :
- Kesederhanaan dan kejelasan, menyangkut prosedur pelayanan
publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan.
- Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan
sah.
- Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian.
- Tanggungjawab.
- Kelengkapan sarana dan prasarana.
- Kemudahan.
- Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
- Kenyamanan.
Dalam penyelenggaraannya, pelayanan wajib mengupayakan
tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan
akses khusus berupa kemudahan pelayanan bagi penyandang cacat,
lanjut usia, wanita hamil dan balita. Penyelenggaraan jenis pelayanan
publik tertentu seperti pelayanan transportasi, kesehatan dimungkinkan
untuk memberikan pelayanan khusus dengan ketentuan seimbang
dengan biaya yang dikeluarkan serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat
kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan
dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai
dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu layanan
secara berkala wajib melakukan survei indeks kepuasan masyarakat.
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 penerima pelayanan. Standar pelayanan,
sekurang-kurangnya meliputi :
- Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak
saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan.
- Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
- Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi
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pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Sebagai bahan evaluasi, setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan
publik wajib menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan
oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan
unit penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan :
- Prioritas penyelesaian pengaduan.
- Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan.
- Prosedur penyelesaian pengaduan.
- Rekomendasi penyelesaian pengaduan.
- Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan.
- Pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.
- Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan kepada yang mengadukan.
- Dokumentasi penyelesaian pengaduan.

2. 2 Kebijakan Layanan Terpadu
Pembentukan kelembagaan layanan terpadu bermula dari Intruksi Menteri
Dalam Negeri No. 25 tahun 1998 perihal Pelayanan Perizinan Satu Atap di
Daerah. Intruksi tersebut ditujukan bagi segenap gubernur serta bupati/
walikota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
mempercepat penyelesaian perizinan bagi penanam modal di daerah. Hal
tersebut ditempuh dengan mengkoordinir satuan kerja yang membidangi untuk
memberikan pelayanan secara terpadu dalam satu atap. Perizinan-perizinan
dimaksud meliputi : Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan,
Izin Usaha Perdagangan, Izin Trayek, Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah,
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Diluncurkannya Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian penjabaran Inpres No. 3
tahun 2006. Dalam kerangka kebijakan tersebut mengintruksikan kepada
beberapa departemen maupun kementerian untuk secara umum melakukan
penguatan kelembagaan dalam pelayanan investasi melalui sinkronisasi
peraturan pusat dan peraturan daerah serta kejelasan ketentuan
mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan; Kepabeanan
dan Cukai dengan cara percepatan arus barang, pengembangan kawasan
berikat, pemberantasan penyelundupan, debirokratisasi di bidang cukai;
Perpajakan meliputi pemberian insentif perpajakan untuk investasi,
melaksanakan evaluasi kinerja (self assestment) secara konsisten, perubahan
pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor, melindungi
hak wajib pajak, mempromosikan transparansi dan keterbukaan (disclosure);
Ketenagakerjaan meliputi menciptakan iklim hubungan industrial yang
mendukung perluasan kerja, perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di luar negeri, penyelesaian berbagai perselisihan hubungan
industrial secara cepat, murah dan berkeadilan, mempercepat proses
penerbitan perizinan ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel
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dan produktif, terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka
perluasan lapangan kerja; usaha kecil, menengah dan koperasi dengan
kebijakan pemberdayaan, usaha kecil, menengah dan koperasi.
Dengan adanya kelembagaan layanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan
dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani
dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang
lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan yang ingin
dicapai yaitu meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, memberikan
akses lebih luas pada masyarakat untuk memperoleh pelayanan
publik. Karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah,
mudah, transparan, pasti dan terjangkau, disamping untuk meningkatkan
hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Bentuk layanan terpadu ini
nantinya berbentuk kantor, dinas, atau badan. Dalam penyelenggaraannya,
bupati/walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi :
- Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan. Jangka waktu penyelesaian
pelayanan perizinan dan non perizinan paling lama 15 (lima belas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapannya.
- Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan daerah.
- Kejelasan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan dapat ditelusuri
dan diketahui.
- Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk
dua atau lebih permohonan perizinan.
- Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. Dalam halnya penanganan
aduan masyarakat, lembaga layanan terpadu wajib menindaklanjuti pengaduan
masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta
penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

2.3. Layanan Terpadu dalam Konteks Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan
salah satu hal yang mendorong tiap-tiap pemerintah daerah untuk mampu
mengelola daerahnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Pasal
14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan
wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/
kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- Penanganan bidang kesehatan.
- Penyelenggaraan pendidikan.
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Penanggulangan masalah sosial.
Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
Pengendalian lingkungan hidup.
Pelayanan pertanahan.
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
Pelayanan administrasi penanaman modal.
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat kewenangan-kewenangan tersebut, keberadaan kelembagaan
layanan terpadu merupakan salah satu upaya pemenuhan kewajiban
pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Beragamnya
layanan yang terwadahi pada kelembagaan layanan terpadu merupakan
perwujudan pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dalam upaya
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.
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BAB III

LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
3.1. Kota Yogjakarta
3.1.1. Kondisi Umum Wilayah
Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah yang berada di lereng
Gunung Merapi. Kota Yogyakarta memiliki peran sebagai Ibukota
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan satu-satunya daerah
tingkat II yang berstatus kota di Propinsi DIY. Luas wilayah Kota
Yogyakarta sebesar 32,50 km2, terbagi atas 14 kecamatan dan 45
kelurahan. Secara administratif, Kota Yogyakarta berbatasan dengan :
Sebelah utara		
: Kabupaten Sleman
Sebelah timur		
: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
Sebelah selatan		
: Kabupaten Bantul
Sebelah barat		
: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
Penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat sebesar 435.236
jiwa dengan kepadatan rata-rata sebesar 13.392 jiwa per km2,
tertinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY. Pendapatan perkapita
berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 10.109.338. Relatif tingginya
pendapatan perkapita masyarakat Kota Yogyakarta berpengaruh pula
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada. IPM Kota
Yogyakarta pada 2005 tercatat sebesar 77,7 (skala 0-100). Nilai ini
berada pada urutan tertinggi di tingkat Provinsi Yogyakarta.
Ditinjau dari besaran PDRB, struktur perekonomian didominasi oleh
sektor perdagangan dan jasa. Sektor lain yang menyumbangkan angka
terbesar terhadap PDRB yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi,
sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor industri
pengolahan.
3.1.2. Tinjauan Layanan Perizinan dan Non Perizinan
3.1.2.1. Pendirian Layanan Terpadu
Kelembagaan layanan terpadu di Kota Yogyakarta saat ini berbentuk
dinas. Pada awal pendirian, diawali dari sebuah unit pelaksana teknis
yang bersifat satu atap (UPTSA). Tujuan yang ingin dicapai yakni
meningkatkan kualitas serta kuantitas layanan yang disediakan.
Landasan pembentukan kelembagaan mendasarkan pada Keputusan
Walikota Yogyakarta No. 01 tahun 2000 tentang Pembentukan Unit
Pelayanan. Pembentukan unit pelayanan merupakan tindak
lanjut Surat Edaran Mendagri No. 503/125/PUOD tahun 1997 perihal
pendirian unit pelayanan terpadu satu atap. Selama berbentuk unit
pelayanan (2000-2005), walikota selaku pimpinan daerah
melakukan evaluasi setiap tahunnya untuk mengetahui kinerja
serta permasalahan yang dihadapi oleh unit pelayanan tersebut.
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Hal-hal yang menjadi fokus evaluasi meliputi dasar hukum pendirian,
kewenangan, kepegawaian, jenis pelayanan, pembiayaan serta
dukungan infrastruktur unit pelayanan.
Dari hasil evaluasi diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh
UPTSA belum memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Beberapa
permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan layanan
terpadu pada saat berbentuk UPTSA diantaranya :
- UPTSA hanya merupakan lembaga non struktural yang mempunyai
tugas mengkoordinir tugas dinas teknis.
- Sumberdaya manusia yang ada masih berstatus sebagai pegawai
dinas teknis yang diperbantukan.
- Belum ada transparansi dari segi waktu, biaya, persyaratan maupun
prosedur yang harus dilalui dalam pengurusan perizinan.
- Belum memperoleh anggaran operasional yang mandiri.
Menjawab permasalahan tersebut,
pada akhir tahun 2005 status kelembagaan
UPTSA ditingkatkan menjadi dinas.
Peningkatan status lembaga merupakan
penjabaran program prioritas pemerintah
kota dalam upaya memaksimalkan
upaya layanan kepada masyarakat
dengan cara yang transparan, akuntabel,
dan adil.
Perubahan bentuk diawali melalui
inventarisasi perizinan yang ada di
Kota Yogyakarta. Sejalan dengan itu
penyiapan sumberdaya manusia,
GAMBAR 3.1
penyiapan anggaran, penyediaan
SUASANA PADA DINAS PERIZINAN
sarana prasarana pendukung serta
KOTA YOGYAKARTA
penyiapan landasan hukum pendirian
merupakan proses yang dilakukan secara beriringan dan tak
terpisahkan. Untuk meningkatkan pemahaman atas layanan
perizinan dilakukan konsultansi bersama Asia Foundation dengan
mitra lokal PT. Daya Prosumen Mandiri.
Penggalangan komiten oleh pimpinan daerah kepada dinas teknis
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya
mempercepat implementasi layanan terpadu dengan pola satu pintu.
Dalam proses tersebut dibangun kesadaran bahwa pelimpahan
pengelolaan izin dari dinas teknis pada Dinas Perizinan merupakan
perwujudan upaya peningkatan layanan. Hal ini sejalan pula dengan
esensi otonomi daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang
optimal pada masyarakat.
Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, dinas teknis
diharapkan dapat lebih memfokuskan pada fungsi pembinaan teknis
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maupun tugas lain yang telah digariskan. Konsekuensinya, penentuan
dan pengelolaan target retribusi atas perizinan yang dilimpahkan
menjadi tanggungjawab penuh Dinas Perizinan. Pembentukan
dinas yang dilakukan bersamaan dengan penataan kelembagaan
pemerintah Kota Yogyakarta merupakan momen yang tepat dalam
upaya mewujudkan reformasi birokrasi kearah yang lebih baik.
Perubahan status kelembagaan UPTSA menjadi Dinas Perizinan
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 17 tahun
2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan.
Penjabaran Perda lebih rinci dituangkan dalam :
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang
Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 33 tahun 2006 tentang
Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No. 01 tahun
2006 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan pada
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
Penetapan kelembagaan perizinan dalam bentuk dinas didasari
pertimbangan :
- Bentuk kelembagaan “Dinas Perizinan” dipandang lebih fleksibel
dalam mengusulkan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan
berbagai perbaikan pelayanan masyarakat sehingga sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003.
- Kewenangan lembaga meliputi pemberian, penolakan, pembatalan,
pencabutan legalisasi duplikat dan pengawasan perizinan merupakan
beban kerja yang berat. Status kelembagaan dengan bentuk
dinas diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut
secara lebih efektif serta dapat mengatasi permasalahan dengan
baik.
- Dinas Perizinan merupakan instansi yang memiliki kewenangan
pelayanan perizinan yang dalam pelaksanaannya akan memerlukan
koordinasi dengan dinas terkait yang secara struktural merupakan
jajaran eselon II. Bentuk kelembagaan dinas selanjutnya akan
menghilangkan hambatan psikologis pada saat berkoordinasi
dengan dinas terkait dibandingkan apabila masih dalam bentuk
UPTSA.
Permasalahan utama yang dihadapi pada saat awal berjalannya
layanan terpadu pada Dinas Perizinan yaitu :
- Hambatan dalam menyatukan budaya kerja masing-masing
personil yang telah memiliki budaya kerja yang telah terbentuk
dari instansi sebelumnya.
- Hambatan dalam meningkatkan pengetahuan personil terhadap
pemahaman semua perizinan.
- Hambatan dalam mengumpulkan dan memahami peraturanperaturan yang berhubungan dengan perizinan yang sangat
beranekaragam.
- Hambatan dalam membuat sistem administrasi yang praktis dari
berbagai macam layanan perizinan.
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Untuk mengatasi hal tersebut dalam enam bulan pertama,
dilaksanakan pendidikan internal (Inhouse Training) 2 kali
seminggu. Tujuannya yakni meningkatkan pemahaman pegawai
atas jenis perizinan yang dikelola. Adapun tenaga pengajar berasal
dari internal maupun dari dinas teknis yang membidangi suatu jenis
perizinan.
Dalam upaya penyusunan sistem administrasi, Kepala Dinas Perizinan
mengeluarkan Peraturan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
No. 01 tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan
Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut
tidak hanya berkenaan dengan mekanisme penanganan umum
permohonan namun mencakup pula penomoran tiap jenis perizinan
sehingga memudahkan tidak hanya dalam proses layanan namun
juga dalam pengelolaannya.
3.1.2.2. Aktivitas Layanan
A. Struktur Organisasi Kerja
Pada saat berbentuk UPTSA, layanan terpadu dipimpin oleh seorang
koordinator yang pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh pejabat
yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. UPTSA
mempunyai fungsi untuk :
- Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dengan dinas
lain.
- Menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah tangga UPTSA.
UPTSA terdiri dari tiga unit pelayanan yaitu sub unit informasi, sub
unit operasional dan sub unit keuangan. Unit pelayanan yang banyak
bersinggungan langsung dengan masyarakat yaitu sub unit
operasional. Unit ini merupakan unit layanan umum yang dalam
pelayanan kepada masyarakat dibedakan menjadi layanan yang
memerlukan penelitian lapangan dan layanan yang tidak memerlukan
penelitian lapangan. Mekanisme penyampaian permohonan dari
masyarakat pada dinas teknis dilakukan sekretariat, selanjutnya
rekapitulasi akhir disampaikan secara tertulis kepada koordinator
sebagai laporan.
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GAMBAR 3.2
STRUKTUR ORGANISASI PADA SAAT BERBENTUK UPTSA
Koordinator

Instansi

Sekretariat

Unit Pelayanan
Keterangan

Garis Komando
Garis Koordinasi
Garis Pelaksanaan Teknis

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas :
- Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang
perizinan.
- Melaksanakan pembinaan, pemberian dan pembatalan perizinan.
- Menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai dengan
kewenangannya.
- Melaksanakan sistem informasi dan pengaduan perizinan.
- Melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan.
- Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan
yang diberikan.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan
tugas di bidang perizinan.
- Melaksanakan ketatausahaan dinas.
Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, organisasi kerja
tersusun atas empat bidang utama. Bidang kerja pada Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 3.3.
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GAMBAR 3.3
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
Kepala

Bagian
Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang
Pelayanan

Sub
Bagian Umum

Bidang Sistem
Informasi & Pengaduan

Sub Bagian Keuangan,
Perencanaan & Evaluasi

Bidang Data &
Pengembangan

Seksi Administrasi
Perizinan

Seksi Sistem
Informasi Perizinan

Seksi Data &
Penelitian

Seksi Koordinasi &
Penelitian Lapangan

Seksi Pengaduan &
Advokasi

Seksi Pengembangan
Kinerja

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

Dalam melaksanakan tugas, masing-masing pihak menerapkan sistem
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal
dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Adapun
fungsi dan tugas masing-masing bidang yaitu :
Bagian Tata Usaha :
- Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan ketatausahaan.
- Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah bagian.
- Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah dinas.
- Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bagian.
- Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja dinas.
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang
diberikan kepala dinas.
Bidang Pelayanan Perizinan :
- Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
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peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan pelayanan perizinan.
Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan
dengan pelayanan perizinan.
Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang.
Menyelenggarakan pelayanan perizinan.
Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang.
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang
diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan :
- Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan sistem informasi dan pengaduan.
- Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan
dengan sistem informasi dan pengaduan.
- Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran bidang.
- Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pelayanan
perizinan.
- Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat.
- Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang.
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh kepala dinas.
Bidang Data dan Pengembangan :
- Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan data dan pengembangan.
- Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan
dengan data dan pengembangan.
- Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran bidang.
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan penelitian serta
pengembangan kinerja.
- Menyelenggarakan analisis pengembangan kinerja bidang.
- Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya
yang diberikan oleh kepala dinas.
B. Jenis Layanan
Diawal, layanan terpadu Kota Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk
UPTSA. Sifat kelembagaan yang ada berpola satu atap dengan
layanan yang terwadahi meliputi Akta Catatan Sipil, Izin Gangguan,
Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha
Perdagangan, Izin Membangun Bangun Bangunan, Izin Penyambungan
Saluran Air Limbah (SAL), Izin Penyambungan Air Hujan (SAH),
In-gang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Pemanfaatan
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Lahan, Izin Sewa Alat Berat hingga berkembang sampai dengan
pelayanan advis planning.
Seiring perubahan bentuk kelembagaan menjadi dinas, pelayanan
perizinan yang ditangani menjadi lebih luas. Jumlah keseluruhan
perizinan di Kota Yogyakarta sebanyak 76 jenis. Sampai dengan saat
ini, penyelenggaraan perizinan yang telah dilimpahkan pada Dinas
Perizinan sebanyak 35 jenis layanan. Perizinan yang di satu atap
dan satu pintu merupakan izin yang dibutuhkan oleh masyarakat
banyak, serta perizinan yang berkaitan pada upaya memacu
peningkatan dan menumbuhkembangkan usaha khususnya sektor
usaha kecil dan menengah. Ditargetkan sampai dengan akhir tahun
2011 seluruh perizinan yang ada di Kota Yogyakarta sudah dapat
dilayani dalam sistem satu atap dan satu pintu. Jenis perizinan yang
saat ini telah ditangani Dinas Perizinan dan perizinan yang masih
tersebar pada dinas teknis beserta batasan jangka waktu penyelesaiannya
dapat dilihat pada tabel III.1 dan III.2.
TABEL III.1
JENIS PERIZINAN YANG DITANGANI DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA
No.
Jenis Izin
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
		
19.
20.
21.
22.
23.
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Izin Peruntukkan lahan (IPL)
Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB)
Izin Penyambungan Saluran Air Hujan
Izin In-Gang
Izin Penyambungan Saluran Air Limbah
Izin Gangguan (HO)
Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Usaha Angkutan
Izin Penelitian
Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
Izin Shooting Film, Rental VCD/LCD/CD, bioskop
Izin Usaha Hotel dan Penginapan
Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan
Jasa Boga
Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum
Izin Usaha Impresariat
Izin Usaha Perjalanan Wisata
Izin Usaha Obyek Wisata
Izin Usaha Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan dan
Jasa Promosi Pariwisata
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Waktu Penyelesaian
(dalam hari kerja)
15
20
13
13
13
15
7
5
5
6
3
3
3
7
12
5
12
12
11
11
11
11
10

(da

No.
Jenis Izin
		
24.
		
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
		
33.
34.
35.

Waktu Penyelesaian
(dalam hari kerja)

Izin Usaha Jasa Konvenasi, Perjalanan Intensif dan
Pameran
Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah
Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Mata Air
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Izin Pendirian Depot Lokal
Izin Juru Bor
Izin Pendirian SPBU
Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk
mesin 2 langkah
Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

10
11
11
11
11
14
14
7
7
11
11
3

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

TABEL III.2
JENIS PERIZINAN YANG MASIH TERSEBAR PADA DINAS TEKNIS
DI KOTA YOGYAKARTA
No.
Jenis Izin
Waktu Penyelesaian
		
(dalam hari kerja)
1. Izin Lokasi
7
2. Izin Penetapan Lokasi
12
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
10
4. Izin Peningkatan Pemanfaatan
		 Penggunaan Tanah (IP3T)
12
5. Izin Penyelenggaraan Reklame
6
				
6. Izin Praktek Berkelompok Dokter
5
7. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
5
8. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
5
9. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
		 Spesialis
5
10. Izin Praktek Berkelompok Perawat
5
11. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum
5
12. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi
5
13. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis
5
14. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi
		 Spesialis
5
15. Izin Praktek Perorangan Perawat
5
16. Izin Praktek Pengobat Tradisional
6
17. Izin Praktek Bidan
5
18. Izin Balai Pengobatan
6
19. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
6
20. Izin Rumah Bersalin
6
21. Izin Rumah Sakit Umum
10
22. Izin Usaha Toko Obat
5
23. Izin Optikal
5

INSTANSI
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan
Kantor Pelayanan Pajak
Daerah
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas

Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan

Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas

Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
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No.
Jenis Izin
Waktu Penyelesaian
		
(dalam hari kerja)
24. Izin Apotik
6
25. Izin Laboratorium Klinik
10
26. Izin Pest Kontrol
7
27. Izin Praktek Refraksionis Optisien
5
28. Izin Praktek Fisioterapis
5
29. Izin Salon Kecantikan
6
30. Izin Jagal
5
				
31. Izin Penjual Daging
5
				
32. Izin Pengusaha Penggilingan Daging
5
				
33. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging
5
				
34. Tanda Daftar Pemasok Daging
5
				
35. Izin Pemakaman
1
				
36. Izin Dispensasi Jalan
3
37. Izin Penggunaan Jalan diluar Kepentingan
		 Lalu-Lintas
14
38. Izin Operasi
3
39. Izin Insidentil
3
40. Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta
3

INSTANSI
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kantor Pertanian dan
Kehewanan
Kantor Pertanian dan
Kehewanan
Kantor Pertanian dan
Kehewanan
Kantor Pertanian dan
Kehewanan
Kantor Pertanian dan
Kehewanan
Dinas Permukiman dan
Prasarana Lingkungan
Dinas Perhubungan
Dinas
Dinas
Dinas
Dinas

Perhubungan
Perhubungan
Perhubungan
Perhubungan

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

Layanan non perizinan saat ini dilayani pada tingkat kecamatan.
Beberapa pertimbangan tidak dimasukkannya layanan non perizinan
dalam core Dinas Perizinan lebih pada alasan praktis agar lebih
memudahkan pencapaian masyarakat dalam perolehan layanan.
Ditingkat kecamatan telah dilimpahkan kewenangan untuk
menangani beberapa perizinan. Perizinan dimaksud yaitu IMBB,
Izin Gangguan, Izin Penutupan Jalan Tertutup, Izin Lokasi Pedagang
Kaki Lima dan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan (tabel III.3.).
Pelimpahan dilandasi pertimbangan guna memberdayakan kecamatan
dengan tetap memperhatikan kapasitas sumberdaya. Selain itu
sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap keberadaan
layanan umum yang berkualitas, sederhana, tepat waktu, cepat
dan murah.
Guna meningkatkan keberagaman pelayanan serta sebagai upaya
memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan perizinan
yang belum disatu atap dan satu pintukan, Dinas Perizinan
Yogyakarta telah mengalokasikan luasan ruang pada gedung yang
ditempati bagi dinas maupun instansi vertikal lain untuk membuka
counter pelayanan. Sifat counter hanya sebagai penerima berkas,
sedangkan pemrosesannya tetap dilakukan oleh dan pada dinas
teknis. Dengan kata lain pola layanannya bersifat satu atap.
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TABEL III.3
LAYANAN PERIZINAN YANG DITANGANI KECAMATAN
No.

Jenis

Kriteria

			
1.
Izin Membangun Bangun		 Pemberian, pengawasan dan pembata		
Bangunan (IMBB)
lan Izin IMBB dengan luasan lebih kecil
atau sama dengan 100 m2, tidak bertingkat (satu lantai) dengan bangun bangunan kelengkapannya yang terletak di
dalam kampung, tidak ditepi jalan yang
harus mempunyai/terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Guna Bangunan
untuk rumah tinggal
2.

Izin Gangguan		 - Pemberian,
pengawasan
dan
pembatalan Izin Gangguan/HO di
wilayah Kecamatan yang memiliki
gangguan kecil dan sedang di kawasan
permukiman dan khusus Kecamatan
Kraton,
pemberian,
pengawasan
dan pembatalan Izin Gangguan/HO
di wilayah Kecamatan Kraton yang
memiliki gangguan kecil dan sedang
di kawasan khusus Kecamatan Kraton
- Pemberian rekomendasi terhadap
permohonan Izin Gangguan/HO di
wilayah Kecamatan yang memiliki
gangguan besar, sedang dan kecil
diluar kawasan permukiman dan
terhadap permohonan Izin Gangguan/
HO di wilayah Kecamatan di kawasan
permukiman yang memiliki gangguan
besar, dan khusus Kecamatan Kraton
memberikan rekomendasi terhadap
permohonan Izin Gangguan/HO di
wilayah Kecamatan Kraton yang
memiliki gangguan besar di kawasan
khusus Kecamatan Kraton

Waktu Penyelesaian
(dalam hari kerja)
6

3

3.
		

Izin Penutupan Jalan		 Kelas jalan serta jalan yang sekelas seTertentu
bagaimana yang tercantum pada lampiran XIII, Keputusan Walikota Yogyakarta
No. 49 tahun 2003

6

4.
		

Izin Lokasi Pedagang		
Kaki Lima

6

5.
		

Izin Usaha Penyelenggaraan		
Pondokan

3

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

C. Proses Layanan
Kegiatan utama layanan perizinan berkaitan erat pada aspek
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan mencakup pada
mekanisme proses permohonan di front liner, pemrosesan berkas
data di backoffice hingga putusan izin dikeluarkan, ditolak atau
ditangguhkan kepada pemohon. Layanan pada Dinas Perizinan terbagi
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atas pelayanan izin baru, legalisir, duplikat serta penerimaan dan
pengaduan masyarakat. Tahapan masing-masing layanan sebagai
berikut :
Pelayanan izin baru :
1. Pemohon datang pada Dinas Perizinan untuk mengambil blanko
permohonan. Pemohon dapat menggunakan touch screen untuk
mengetahui persyaratan maupun biaya dan waktu yang dibutuhkan
ataupun meminta penjelasan langsung dari petugas di bagian
informasi. Disediakan pula brosur informasi yang dapat diambil
oleh masyarakat guna mengetahui gambaran umum mekanisme
pengajuan suatu perizinan.
2. Setelah aplikasi permohonan yang dilampiri persyaratan
sebagaimana yang telah ditentukan diserahkan ke loket
pelayanan, selanjutnya petugas pelayanan memberikan tanda
terima berkas permohonan. Petugas pelayanan mencatat data
pemohon dan melampirkan blanko kendali pada berkas permohonan.
Blanko kendali sering disebut sebagai routingslip.
3. a. Untuk izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan (cont.
izin penelitian), berkas permohonan diserahkan langsung
kepada Kepala Seksi Administrasi Perizinan (pada blanko kendali
langsung melompat dari angka 1 menuju angka 5).
b. Untuk izin yang memerlukan penelitian lapangan :
- Berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi
Koordinator Penelitian Lapangan.
- Petugas/tim penelitian lapangan melakukan peninjauan ke
lokasi dengan jadwal waktu penelitian lapangan diberitahukan
kepada pemohon pada saat pendaftaran.
- Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara hasil
penelitian lapangan yang ditandatangani oleh petugas/tim
penelitian lapangan dan pemohon.
- Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Kepala Seksi Koordinator
Penelitian Lapangan mengadakan rapat koordinasi dengan
petugas/tim penelitian lapangan. Apabila diperlukan
melibatkan dinas terkait untuk kasus yang memberikan
dampak sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Rapat
koordinasi akan menghasilkan tiga kemungkinan :
• Permohonan ditangguhkan karena terdapat persyaratan
yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan diberitahukan
kepada pemohon. Apabila persyaratan terpenuhi maka
permohonan disetujui, jika tidak permohonan ditolak.
Apabila diperlukan rekomendasi, Dinas Perizinan
memohonkan rekomendasi kepada dinas terkait.
• Permohonan ditolak.
• Permohonan disetujui.
- Kepala Seksi Koordinator dan Penelitian Lapangan
menetapkan besaran retribusi perizinan berdasarkan data
survei. Berkas permohonan beserta berita acara hasil
penelitian dan penetapan retribusinya diserahkan kepada
Kepala Seksi Administrasi Pelayanan.
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4. Kepala Seksi Administrasi Pelayanan membuat draft surat penolakan
untuk permohonan yang ditolak. Permohonan yang disetujui
dibuatkan draft penetapan izin dan untuk izin yang ada retribusinya
dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Selain itu,
untuk permohonan yang disetujui dibuatkan Surat Pemberitahuan
Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin, kemudian setelah
ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha disampaikan
kepada pemohon.
5. Draft penolakan, penangguhan atau penetapan izin dan SKRD
setelah dicermati dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
6. Surat penolakan atau penetapan izin dan SKRD oleh Sub Bagian
Umum dicatat, diberi nomor dan cap serta digandakan.
7. Untuk surat penolakan dikirimkan kepada pemohon, sedang
penetapan izin dan SKRD diserahkan kepada petugas administrasi
pelayanan.
8. Pemohon datang ke loket pelayanan kemudian mengambil slip
pembayaran retribusi dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan/
pemberitahuan.
9. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di bank kemudian
kembali ke loket pelayanan untuk mengambil izin dengan
menyerahkan bukti pembayaran.
Rangkaian alur proses tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4.
Tahapan proses permohonan legalisir dokumen, yaitu :
1. Pemohon datang pada Dinas Perizinan dengan membawa surat
permohonan dilengkapi persyaratan untuk diserahkan kepada
loket pelayanan.
2. Setelah diteliti oleh petugas pelayanan dan dinyatakan
permohonan telah lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda
terima berkas permohonan.
3. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan
blanko kendali pada berkas permohonan untuk diserahkan kepada
bagian tata usaha.
4. a. Untuk izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan,
		 permohonan legalisir ditandatangani Kepala Bagian Tata Usaha.
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GAMBAR 3.4
ALUR PROSES LAYANAN PERIZINAN
Pemohon

Loket Pelayanan

Koordinasi & Penelitian

Bank

Keterangan

Pengambilan Izin

Proses SK Izin

Alur Proses
Pemberitahuan/Pengambilan Izin
Pembayaran Retribusi
Koordinasi
Ditolak
Ditangguhkan

Instansi Terkait

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

b. Untuk izin yang memerlukan penelitian lapangan :
- Berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi Koordinator
Penelitian Lapangan.
- Petugas/tim penelitian lapangan melakukan peninjauan ke
lokasi. Jadwal waktu penelitian lapangan lebih dulu diberitahukan
kepada pemohon.
- Hasil peninjauan lapangan dibuatkan berita acara hasil
penelitian lapangan kemudian ditandatangani petugas/tim
penelitian lapangan dan pemohon.
- Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka permohonan
legalisir akan ditolak apabila surat izin tidak sesuai dengan
kondisi yang ada atau permohonan legalisir disetujui apabila
surat izin sesuai degan kondisi yang ada.
- Berkas permohonan beserta berita acara hasil penelitian
diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
5. Kepala Bagian Tata Usaha membuat surat penolakan untuk
permohonan yang ditolak, sedang yang disetujui ditandatangani
Kepala Bagian Tata Usaha.
6. Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan surat penolakan untuk
permohonan yang ditolak serta surat pemberitahuan pengambilan
legalisir untuk permohonan yang disetujui kepada pemohon
7. Pemohon datang membawa bukti untuk mengambil legalisir.
Untuk mekanisme pengurusan duplikat, tahapan yang dilakukan :
1. Pemohon datang pada Dinas Perizinan dengan membawa surat
permohonan dilengkapi persyaratan yang diserahkan kepada
loket pelayanan.
2. Setelah diteliti oleh petugas pelayanan dan dinyatakan permohonan
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telah lengkap dan benar maka dibuatkan tanda terima berkas
permohonan kepada pemohon.
3. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan
blanko kendali pada berkas permohonan kemudian diserahkan
kepada Bidang Data dan Pengembangan.
4. a. Untuk izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, dibuatkan
draft duplikat.
b. Untuk izin yang memerlukan penelitian lapangan :
- Berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi
Koordinator Penelitian Lapangan.
- Petugas/tim penelitian lapangan melakukan peninjauan
ke lokasi. Jadwal waktu penelitian lapangan lebih dahulu
diberitahukan kepada pemohon.
- Hasil peninjauan lapangan dibuatkan berita acara hasil
penelitian lapangan ditandatangani petugas/tim penelitian
lapangan dan pemohon.
GAMBAR 3.5
ALUR MEKANISME PELAYANAN LEGALISIR
Pemohon

Loket Pelayanan

Pengambilan Legislasir/
Duplikat Izin

Pemeriksaan Berkas

Proses Legislasir/
SK Duplikat Izin

Pemeriksaan Lapangan

Keterangan
Alur Proses
Ditolak
Pemberitahuan/Pengambilan Izin

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

-

-

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka :
* permohonan duplikat akan ditolak apabila surat izin tidak
sesuai dengan kondisi yang ada.
* permohonan duplikat disetujui apabila surat izin sesuai dengan
kondisi yang ada.
Berkas permohonan beserta berita acara hasil penelitian
diserahkan kepada Kepala Bidang Data dan Pengembangan.
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5. Kepala Bidang Data dan Pengembangan membuat draft surat
penolakan untuk permohonan yang ditolak sedang yang disetujui
dibuatkan draft duplikat.
6. Draft surat penolakan atau draft duplikat dimintakan pengesahan
Kepala Dinas.
7. Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan surat penolakan untuk
permohonan yang ditolak serta pemberitahuan pengambilan
duplikat untuk permohonan yang disetujui kepada pemohon.
8. Pemohon datang membawa bukti untuk mengambil duplikat.
Dalam pengurusan perizinan, pimpinan daerah maupun pimpinan
dinas menyadari kemungkinan adanya ketidakpuasan yang muncul
dari masyarakat atas layanan yang diberikan pada saat pengajuan
sampai dengan proses akhir pengurusan perizinan. Menidaklanjuti hal
tersebut, pada akhir proses saat pengambilan putusan permohonan
yang diajukan, pemohon diminta untuk mengisi kuesioner kepuasan
layanan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Perizinan dalam
meningkatkan kualitas layanannya secara keseluruhan. Disamping
itu, Dinas Perizinan juga membuka diri terhadap saran maupun kritik
dari masyarakat. Saran maupun kritik dapat disampaikan langsung
pada Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan Dinas Perizinan.
Media lain yang dapat dipergunakan yaitu surat, touchsreen, internet
(perizinan@kpk.go.id), kotak saran ataupun melalui Unit Pelayanan
Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta (UPIK) yang berlokasi
diareal gedung Dinas Perizinan. Khusus untuk aduan yang berasal
dari UPIK harus mendapatkan respon maksimum 2X24 jam.

GAMBAR 3.6
AKSES ADUAN VIA TELEPON

GAMBAR 3.7
MEDIA PENGADUAN

Secara singkat, mekanisme penanganan atas aduan yang disampaikan
yaitu seluruh pengaduan yang diterima direkap oleh Sub Bagian
Umum kemudian disampaikan pada Bidang Sistem Informasi dan
Pengaduan. Khusus untuk aduan yang disampaikan melalui touch
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screen dan lisan dicatat oleh Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi.
Untuk tiap pengaduan disampaikan pada Kepala Dinas untuk
dimohonkan disposisi. Apabila permasalahan yang dihadapi
kompleks dan memerlukan kajian maka diadakan rapat koordinasi
dan peninjauan lokasi. Lebih jelasnya alur proses penanganan pengaduan
tersaji pada gambar 3.8.
GAMBAR 3.8
ALUR PROSES PENGADUAN MASYARAKAT
Pemohon

Loket Pengaduan

Pemberitahuan
Jawaban

Pemeriksaan Berkas

Pemeriksaan Lapangan

Proses Jawaban

Keterangan
Alur Pengaduan Tidak Langsung
Alur Pengaduan Langsung

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

D. Sumberdaya Pendukung
Sumberdaya pendukung dibedakan atas tiga hal yakni sumberdaya
manusia, teknologi dan pendanaan. Jumlah pegawai Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta saat ini mencapai 84 orang dengan alokasi terbesar
berada di Bidang Pelayanan (47 orang). Ditinjau dari tingkat
pendidikannya sebagian besar mengenyam tingkat pendidikan
menengah dan tinggi.
Untuk meningkatkan kualitas pegawai, dalam enam bulan pertama
Dinas Perizinan berdiri dilaksanakan Inhouse Training sebanyak 2 kali
setiap minggunya. Tujuan utama yang ingin dicapai agar setiap pegawai
lebih mengetahui teknis pekerjaan tidak hanya di bidangnya, sehingga
apabila dilakukan pertukaran tempat dikemudian hari tidak mengalami
permasalahan.
Pembinaan moral merupakan unsur penting yang menjadi perhatian
pimpinan daerah. Penandatanganan Pakta Integritas oleh tiap
pegawai di Dinas Perizinan merupakan bagian dari upaya menumbuhkan
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komitmen layanan prima dan upaya menjaga prilaku dari praktekpraktek yang menyimpang. Guna meningkatkan kinerja pegawai
saat ini sedang disusun sistem reward and punishment. Konsep
yang coba disusun adalah insentif yang diberikan berdasarkan kinerja
pegawai dan bukan ditentukan dari tingkat jabatan seseorang.
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta menempati gedung dengan luas
areal ± 2000 m2. Infrastruktur pendukung kegiatan terdiri atas :
- Jaringan Internet dan Intranet.
- Hardware, berupa :
a. 10 unit PC Komputer untuk Aplikasi Pendaftaran.
b. 9 unit PC Komputer untuk Pelayanan Perizinan.
c. 2 unit Touch Screen untuk Informasi Persyaratan dan Aplikasi
Antrian.
d. 16 unit PC Komputer untuk Administrasi Perkantoran.
e. 5 unit Laptop untuk Kepala Dinas,Kabag TU dan Kabid.
f. 2 buah Camera Digital untuk Peninjauan.
g. 1 buah LCD.
h. 1 buah TV Flat 42 in sebagai monitor antrian.
i. Software Aplikasi Pelayanan Perizinan, Aplikasi Informasi
Perizinan (Touch Screen), Aplikasi Antrian, Aplikasi SIM HO,
Aplikasi SIM SIUP, Aplikasi SIM TDP, Aplikasi SIM IMBB,
Aplikasi SIM Izin Penelitian.
- Kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan roda dua sebanyak
		 7 unit.
Pada 2006, total anggaran yang dipergunakan ± Rp. 3 milyar.
Penggunaan terbagi atas Belanja Administrasi Umum (BAU) dan
Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan. BAU dialokasikan
guna mendukung sasaran terselenggaranya peningkatan pelayanan
internal untuk urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan
dan pelaporan dengan total biaya sebesar Rp. 2.393.644.795. Anggaran
Belanja Operasional dan Pemeliharaan dialokasikan untuk membiayai
kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dengan nilai sebesar Rp.
605.165.100. Adapun kegiatan peningkatan pelayanan perizinan
terdiri atas :
- Pelaksanaan operasional pelayanan perizinan.
- Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan.
- Pengembangan manajemen dan sumber daya manusia.
- Evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan perizinan.
- Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- Peningkatan pelayanan informasi perizinan.
- Pengawasan perizinan.
Pada tahun 2007 anggaran belanja langsung dialokasikan
sebesar Rp. 976.429.600 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.
2.330.666.460. Kegiatan utama dari belanja langsung, yaitu :
- Pelayanan administrasi perkantoran.
- Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan.
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Pelaksanaan operasional pelayanan perizinan.
Pengawasan perizinan di Kota Yogyakarta.
Peningkatan pelayanan informasi perizinan.
Pendataan, sosialisasi dan kajian perda.

E. Inovasi Layanan
Dinas perizinan Kota Yogyakarta telah banyak melakukan inovasi
dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya. Beberapa bentuk
inovasi yang dilakukan yaitu :
- Penggunaan routingslip perizinan. Routingslip atau blanko kendali
merupakan salah satu media kontrol dalam layanan perizinan di
Kota Yogyakarta. Routingslip dipergunakan untuk mengevaluasi
kinerja pegawai maupun jangka waktu yang dibutuhkan dalam
penyelesaian suatu permohonan.
Contoh Blanko Kendali.
Nama Pemohon
Alamat
No. Pendaftaran
Lokasi Bgn/Usaha
Kelurahan

:
:
:
:
:

Jenis Izin

:

Tanggal

:

Kecamatan :

No.
Nama Petugas
Kegiatan
			
1
2
3

Waktu Tgl.
Tgl.
Paraf Catatan/Hasil
(hari) Mulai Selesai		
Penelitian
4
5
6
7
8

- Cek Persyaratan administrasi,
Petugas Pendaftaran						
teknis dan Advis Planning
- Pendaftaran
- Berita acara penelitian
2. Petugas Lapangan				
lapangan
- Pembuatan garis sempadan
- Hitung retribusi
- Konsep SK Izin
- Cek Garis Sempadan dan
3. Koordinator Lapangan				
Tata Ruang
- Retribusi dan Konsep
Surat Keputusan Izin
- Meneliti struktur dan
perhitungan bangunan
- Saran tindak lanjut
- Koreksi
4. Kepala Seksi
		
Koordinator Lapangan - Arahan pemecahan
- Saran Tindak Lanjut
				
- Pembuatan surat
5.
Petugas Cetak SK						
keputusan
- Cetak retribusi
- Cetak pemberitahuan
pembayaran retribusi
- Koreksi administrasi
persyaratan
- Surat keputusan izin
1.

Studi Implementasi Layanan Terpadu di kabupaten/kota

41

No.
Nama Petugas
Kegiatan
			
1
2
3
6.

7.
		

Kepala Seksi
Administrasi Perizinan

Kepala Bidang
Pelayanan

8.

Kepala Dinas		

9.

Kepala Bagian Tata

		

Usaha			

Waktu Tgl.
Tgl.
Paraf Catatan/Hasil
(hari) Mulai Selesai		
Penelitian
4
5
6
7
8

- Kompilasi pemberitahuan
				
pembayaran retribusi
- Pengesahan
- Bendel masalah
- Koordinasi ditangguhkan
- Ditolak
- Dicabut
- Penandatanganan
- Mengesahkan
- Memberi arahan
pemecahan masalah
- Menangguhkan
- Menolak
- Mencabut
- Penomoran Surat
- Pemberitahuan/
pemanggilan bayar		

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007

- Aplikasi software yang mampu mengontrol aktivitas pegawai.
Dengan aplikasi ini administrator pada Bidang Sistem Informasi dan
Pengaduan dapat memantau serta mengetahui aktivitas yang
dilakukan tiap pegawai didepan komputernya masing-masing
(yang terkoneksi dengan jaringan).
- Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Saat ini telah
mencakup perizinan IMBB, HO, TDP, SIUP dan penelitian. Pada
tahun 2008 SIM layanan perizinan akan dikembangkan pada
seluruh layanan perizinan.
- Sarana pengaduan masyarakat yang bisa disampaikan melalui
SMS, telepon, website maupun melalui UPIK
Kota Yogya.
- Pembayaran biaya perizinan yang langsung
dilakukan pada bank. Dengan sistem ini
meminimalkan transaksi tunai antara petugas
dengan pemohon.
- Penggunaan touch screen. Touch screen
merupakan perangkat digital yang merupakan
layar sentuh LCD. Informasi yang terdapat
di dalam touch screen meliputi : persyaratan
dan prosedur perizinan, informasi proses
perizinan, pengaduan dan keluhan pelayanan
perizinan serta antrian tunggu pelayanan.

GAMBAR 3.9
LAYAR SENTUH INFORMASI
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Pada saat ini aplikasi touch screen dibedakan
atas :
1. Touch screen informasi, yang terdiri atas :
- Beranda, untuk menampilkan menu utama
berupa jenis perizinan yang dilayani.
- Buku tamu, pada menu buku tamu

Studi Implementasi Layanan Terpadu di kabupaten/kota

-

masyarakat dapat memberikan saran tentang pelayanan perizinan pada pemerintah Kota Yogyakarta.
Persyaratan, pada menu persyaratan, masyarakat dapat
memperoleh informasi tentang semua persyaratan izin
yang dibutuhkan.
Status proses, masyarakat dapat mengecek proses izin yang
sudah dilakukan.
Keluhan, masyarakat dapat mengirimkan keluhannya kepada Dinas Perizinan atas pelayanan yang diterimanya.
Statistik, pada menu statistik masyarakat dapat melihat jumlah pertanyaan, saran, kritik dan lain-lain.

2. Touch Screen Antrian, dengan aplikasi ini setiap pemohon akan
mendapatkan nomor antrian sesuai dengan kelompok perizinan
yang akan dituju.

3.2. Kabupaten Sragen
3.2.1. Kondisi Umum Wilayah
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah yang terletak sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta.
Kabupaten Sragen mempunyai wilayah dengan ketinggian tempat
yang berbeda-beda antara 71 m sampai 500 m diatas permukaan
laut. Dataran tinggi berada di bagian utara dan tenggara. Bagian
tengah merupakan lembah yang relatif datar dan dialiri Sungai
Bengawan Solo sekaligus sebagai muara bagi sungai-sungai kecil.
Kabupaten Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya dan
merupakan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah,
yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Total
luas wilayah Kabupaten Sragen 941, 55 km2 terbagi menjadi 20
kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 207.
Secara administratif Kabupaten Sragen memiliki batas wilayah sebagai
berikut :
- Sebelah Utara
: Kabupaten Grobogan
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat
: Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
Jumlah penduduk Kabupaten Sragen pada tahun 2005 sebesar 868.496
jiwa dengan kepadatan penduduk 912 jiwa/km2. Sebagian besar penduduk memiliki matapencarian utama disektor pertanian sedangkan
sektor lain yang cukup memberikan kontribusi terhadap penyediaan
lapangan kerja yaitu sektor jasa dan industri. Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Sragen dalam area wilayah Provinsi Jawa Tengah
berada pada peringkat ke-33 dari 35 kabupaten/kota. Rendahnya
nilai IPM kabupaten Sragen dipengaruhi oleh masih relatif rendahnya
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kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan dalam hal literasi
dan rata-rata lama sekolah. Pendapatan perkapita Kabupaten Sragen
pada tahun 2005 berdasarkan harga konstan Rp. 2.673.863
mengalami peningkatan 4,75 % dari tahun sebelumnya. Kegiatan
ekonomi bercorak agraris. Hal ini dapat diketahui dari empat sektor
yang mendominasi yakni sektor pertanian, sektor industri, sektor
perdagangan dan sektor jasa-jasa yang sebagian besar berasal dari
dampak ikutan kegiatan agraris.
3.2.2. Tinjauan Layanan perizinan dan Non perizinan
3.2.2.1. Pendirian Layanan Terpadu
Visi yang ditetapkan Kabupaten Sragen pada jangka waktu 2006
s/d 2011 yakni menjadi kabupaten yang cerdas (smart regency).
Misi yang diusung yakni mewujudkan rakyat yang unggul, produktif
dan sejahtera. Salah satu penjabarannya ditujukan dalam rangka
menciptakan inovasi kepemerintahan enterpreuneur dengan
pelayanan publik prima yang diwujudkan melalui sistem pelayanan
terpadu online sampai tingkat desa. Parameter keberhasilan diukur
dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah,
program transparansi pelayanan dan pembentukkan iklim investasi
yang kondusif. Ketiga hal tersebut dilaksanakan melalui pengembangan
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat serta pengembangan
komunikasi, informasi dan media massa.
Layanan terpadu di Kabupaten Sragen diawali dari bentuk Unit
Pelayanan Terpadu (UPT). Dalam perkembangannya UPT mengalami
peningkatan status menjadi Kantor Pelayanan Terpadu dan kemudian
berubah dalam bentuk Badan Pelayanan Terpadu. Pembentukkan
UPT diawali dengan pola satu atap berdasarkan Keputusan
Bupati No. 5 tahun 2000. Pembentukan unit ini tidak terlepas
dari himbauan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendirikan
one stop service (OSS) sebagai pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam
Negeri No. 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap
di Daerah.
Pada tahun 2001 terjadi perubahan kepemimpinan daerah.
Kegiatan utama yang ingin segera dilaksanakan dari kepemimpinan
yang baru yaitu melakukan reformasi birokrasi dengan agenda utama
pada upaya desentralisasi sampai dengan tingkat kecamatan serta
penyederhanan mekanisme layanan perizinan dengan menekankan
pada aspek kepuasan masyarakat. Latarbelakang bupati
yang berasal dari kalangan pengusaha menyebabkan yang
bersangkutan sangat paham terhadap keruwetan dalam menghadapi
birokrasi pemerintahan khususnya berkenaan pada layanan perizinan
maupun non perizinan. Disamping itu bupati menyadari bahwa
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kabupaten yang dipimpinnya bukan merupakan daerah yang kaya
akan sumberdaya. Dari hal tersebut dalam upaya menumbuhkembangkan
daerah salah satu pilihan yang diambil dilakukan dengan memberikan
kemudahan bagi investor untuk beraktivitas dengan tetap berpedoman
pada kesesuaian peruntukan lahan serta tumbuhkembangnya
potensi masyarakat lokal.
Mencermati keberadaan Unit Pelayanan Terpadu yang telah ada,
bupati merasakan bahwa keberadaan lembaga tersebut belum
mampu memecahkan permasalahan utama yang dihadapi pemohon
berkenaan pada transparansi persyaratan, waktu, biaya, prosedur
maupun kecepatan penyelesaian permohonan yang diajukan pemohon.
Dari hal ini pada 24 Mei 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati
No. 17 tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Terpadu. Hal tersebut sebagai upaya merestrukturisasi
fungsi dan tugas kelembagaan layanan terpadu yang telah ada.
Dalam surat keputusan, Unit Layanan Terpadu diarahkan sebagai
wadah unsur pelaksana pelayanan umum yang dilakukan secara
terpadu pada satu tempat dari beberapa instansi pemerintah sesuai
dengan kewenangannya dengan pola layanan satu pintu. Bentuk
lembaga yang masih berstatus UPT merupakan cerminan kehatihatian pemerintah kabupaten atas pengalaman sebelumnya pada
saat kelembagaan berbentuk UPT dengan pola satu atap.
Dalam upaya menemukenali sistem yang sesuai untuk diterapkan
di Kabupaten Sragen, pada Juni 2002 bupati membentuk tim kecil
beranggotakan sembilan orang (eselon II dan eselon III) guna
memberikan rumusan bentuk UPT yang ideal. Untuk memperkaya pemahaman, tim
tersebut melakukan
studi banding pada
beberapa kabupaten
yang dirasakan telah
memiliki layanan terpadu dengan kondisi
yang lebih baik diantaranya
Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten
Bulukumba,
Kota
Parepare dan Kota
Bontang.
Sebagai
upaya memperdalam
pengetahuan
akan
teknis
operasional
layanan
terpadu,
Pemerintah
Kabupaten Sragen men- GAMBAR 3.10
girimkan 15 orang BADAN LAYANAN TERPADU
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dari berbagai dinas teknis untuk melakukan magang kerja kurang
lebih 1 minggu di Kabupaten Gianyar – Provinsi Bali pada akhir
September 2002. Dari laporan hasil kunjungan maupun magang
yang telah dilakukan, bupati mengambil kebijakan bahwa bentuk
UPT yang baru harus mememiliki kewenangan penuh baik pada
saat pengajuan, pemrosesan maupun penandatanganan. Langkah
selanjutnya bupati mengkoordinasikan kebijakan tersebut dengan
segenap Kepala Dinas yang perizinannya akan dilimpahkan dalam
Unit Pelayanan Terpadu. Pada saat koordinasi, disampaikan bahwa
target penerimaan pendapatan asli daerah masih menjadi
tanggungjawab dinas teknis sedangkan UPT memfokuskan kepada
aspek kualitas layanan. Setelah hal-hal tersebut selesai dibahas,
pada 01 Oktober 2002 Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen
resmi beroperasi.
Seiring berjalannya waktu, kualitas pelayanan UPT terhadap
masyarakat mengalami peningkatan. Dalam upaya menjaga
kesinambungan keberadaan lembaga, setelah dikonsultasikan
dengan DPRD maka pada 23 Oktober 2003 berdasarkan Perda No.
15 tahun 2003 status kelembagaan UPT ditingkatkan menjadi
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Semakin meningkatnya jenis
layanan yang diberikan kepada masyarakat serta dalam rangka
meningkatkan peran koordinasi dengan dinas lainnya, pada Juni
2006 berdasarkan Perda No. 4 tahun 2006 status kelembagaan KPT
dinaikan menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Dengan perubahan
ini fungsi lembaga sebagai koordinator dalam hal pelayanan kepada
masyarakat menjadi lebih mengemuka.
3.2.2.2. Aktivitas Layanan
A. Struktur Organisasi Kerja
Struktur organisasi layanan terpadu di Kabupaten Sragen pada saat
berbentuk Unit Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang kepala
yang dikoordinasikan oleh asisten pemerintahan dan secara taktis
o p e ras i o n a l b e r t a n g g u n g j awab kepada bupati melalui
s e k r e t a r i at daerah. Kepala Unit membawahi sub bagian tata usaha
dan 3 kepala seksi dengan tugas pokok untuk mengkoordinasikan,
mengawasi dan membina penyelenggaraan pelayanan terpadu.
Perubahan mendasar setelah menjadi kantor yaitu adanya kewenangan
untuk merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan
terpadu, pemisahan antara layanan perizinan dan non perizinan
serta keberadaan seksi khusus yang menangani aduan masyarakat.
Ditingkatkannya status kelembagaan dalam bentuk badan membawa
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konsekuensi penyesuaian tingkat jabatan dan pengembangan fungsifungsi organisasi yang lebih spesifik. Struktur organisasi kerja
layanan terpadu di Kabupaten Sragen sejak saat berbentuk UPT
sampai dengan BPT tersaji pada gambar 3.11-3.13.
GAMBAR 3.11
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN SRAGEN
Bupati

Kepala
Unit Pelayanan Terpadu

Dinas

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi
Pelayanan

Seksi
Pengolahan Data

Seksi
Pemprosesan

Keterangan
Garis Hubungan Struktural
Koordinasi

Sumber : Badan Layanan Terpadu Kabupaten Sragen, 2007

GAMBAR 3.12
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN SRAGEN
Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu

Sub
Bagian Tata Usaha

Kelompok
JabatanFungsional

Seksi
Perijinan

Seksi
Pelayanan

Seksi
Bina Program dan
Informasi

Sumber : Badan Layanan Terpadu Kabupaten Sragen, 2007
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GAMBAR 3.13
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN SRAGEN
Kepala
Badan Pelayanan Terpadu

Kelompok
Jabatan Fungsional

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Umum

Sub Bidang Pelayanan
KTP, KK dan Akta Capil

Bidang Perijinan Jasa Usaha

Bidang Pelayanan Umum
dan Pengaduan

Sub Bidang Perijinan
Indagkop dan Reklame

Sub Bidang Informasi, Dokumentasi
dan Penanganan Pengaduan

Sub Bidang Perijinan
Pertanian. Hub. Par. SIUJK. K-3

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perijinan Tertentu

Sub Bidang Perijinan
Prinsip, Lokasi, IMB dan HO

Sub Bidang Perijinan
Pendidikan dan Kesehatan

Sumber : Badan Layanan Terpadu Kabupaten Sragen, 2007

B. Jenis Layanan
Pada awal berdiri, penentuan jenis perizinan non perizinan yang
terwadahi dalam layanan terpadu didasarkan pada kebutuhan di
masyarakat. Seiring proses berjalan, layanan ditujukan untuk mendukung
tumbuhnya investasi di daerah. Pada mulanya jenis layanan terdiri
atas 15 perizinan dan 8 non perizinan. Sejalan peningkatan status
kelembagaan menjadi kantor, jenis layanan membengkak menjadi
52 perizinan dan 10 non perizinan. Sampai dengan saat ini jenis
layanan perizinan non perizinan telah mencapai 59 jenis perizinan
dan 10 layanan non perizinan. Jenis layanan perizinan non perizinan
pada layanan terpadu di Kabupaten Sragen sejak saat berbentuk
unit sampai dengan badan dapat dilihat pada tabel III.1. - III.4.
TABEL III.4
JENIS PERIZINAN NON PADA LAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN SRAGEN SAAT BERBENTUK UNIT PELAYANAN TERPADU
Perizinan
1.

Izin Mendirikan Bangunan

Non Perizinan
1.

Akta Kelahiran

2.

Izin Usaha Industri

2.

Akta Kematian

3.

Tanda Daftar Industri

3.

Akta Pengangkatan Anak

4.

Tanda Daftar Perusahaan

4.

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

5.

Surat Izin Usaha Perdagangan

5.

Akta Perubahan / Ganti Nama

6.

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

6.

Akta Perkawinan

7.

Izin Usaha Rumah Makan

7.

Akta Perceraian
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Periz

Perizinan

Non Perizinan

8.

Izin Usaha Salon Kecantikan

9.

Izin Usaha Hotel Tanda Bunga Melati

10.

8.

Kartu Tanda Pencari Kerja (AKI)

Biro Perjalanan Wisata dan Agen

		 Perjalanan Wisata
11.

Izin Usaha Pondok Wisata

12.

Izin Penutupan Jalan

13.

Pajak Reklame

14.

Izin Gangguan

15.

Izin Lokasi

Sumber : Badan Layanan Terpadu Kabupaten Sragen, 2007

TABEL III.5
PERKEMBANGAN JENIS PERIZINAN NON PERIZINAN DILAYANI
PADA LAYANAN TERPADU SAAT BERBENTUK KANTOR
2003 - Semester I 2006
No
Jenis Pelayanan
			

Semester II 2006

Standar Penyelesaian No. Jenis Pelayanan
(satuan hari kerja)			

Perijinan
1. Izin Prinsip
12
1.
2. Izin Lokasi
12
2.
3. Izin Mendirikan		
3.
		 Bangunan (IMB)
15		
4. Izin Gangguan dan		
4.
		 Izin Tempat Usaha			
		 (HO/ITU)
7		
5. Surat Izin Usaha		
5.
		 Perdagangan (SIUP)
5		
6. Izin Usaha Industri		
6.
		 (IUI)
7		
7. Tanda Daftar		
7.
		 Perusahaan (TDP)
5		
8. Tanda Daftar		
8.
		 Industri (TDI)
5		
9. Izin Usaha Rekreasi		
9.
		 dan Hiburan Umum
5		
10. Izin Usaha Rumah		
10.
		 Makan
5		
11. Izin Usaha Salon		
11.
		 Kecantikan
5		
12. Izin Usaha Hotel		
12.
		 Tanda Bunga Melati
12		
13. Biro/Agen Perjalanan		
13.
		 Wisata
10		
14. Izin Pondok Wisata
12
14.
15. Izin Penutupan Jalan
2
15.
16. Pajak Reklame
1
16.
17. Izin Usaha Huller
7
17.
					
					

Izin Prinsip
Izin Lokasi
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
Izin Gangguan dan
Izin Tempat Usaha
(HO/ITU)
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
Izin Usaha Industri
(IUI)
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar
Industri (TDI)
Izin Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum
Izin Usaha Rumah
Makan
Izin Usaha Salon
Kecantikan
Izin Usaha Hotel
Tanda Bunga Melati
Biro/Agen Perjalanan
Wisata
Izin Pondok Wisata
Izin Penutupan Jalan
Pajak Reklame
Izin Usaha Penggilingan
Padi, Huller dan
Penyosohan Beras

Standar Penyelesaian
(satuan hari kerja)

10
10
10

6
3
5
3
3
5
5
4
10
8
8
2
1
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2003 - Semester I 2006

Semester II 2006

No
Jenis Pelayanan
Standar Penyelesaian No. Jenis Pelayanan
Standar Penyelesaian
			
(satuan hari kerja)			
(satuan hari kerja)
				
18. Izin Praktek Bersama
					 Dokter Umum / Gigi
3
				
19. Izin Pendirian Rumah
					 Sakit Bersalin
10
				
20. Izin Pendirian Balai
					 Pengobatan
7
				
21. Izin Praktek Dokter
					 Spesialis
3
				
22. Izin Praktek Dokter
					 Umum / Gigi
3
				
23. Izin Praktek Bidan
3
				
24. Izin Praktek Perawat
3
				
25. Izin Pendirian Apotik
5
				
26. Izin Pendirian Optik
5
				
27. Izin Praktek Tukang
					 Gigi
2
				
28. Izin Pendirian Toko
					 Obat
5
				
29. Izin Pengobatan
					 Tradisional
3
				
30. Izin Produksi
					 Makanan dan Minuman
3
				
31. Rekomendasi Pendirian
					 Rumah Sakit Swasta
3
				
32. Rekomendasi Pendirian
					 Pusat Kebugaran
3
				
33. Rekomendasi Pendirian
					 Salon Kecantikan
3
				
34. Rekomendasi Pendirian
					 Lembaga Pendidikan
5
				
35. Izin Praktek Bersama
					 Dokter Spesialis
3
				
36. Tanda Daftar Gudang
					 (TDG)
3
				
37. Pendirian Penggunaan
					 Ketel Uap, Minyak
					 Untuk Setiap Ketel
6
				
38. Perizinan Penggunaan
					 Bejana Uap/Pemanas
					 Air atau Ekonomiser
					 yang Berdiri Sendiri/
					 Penguapan
6
				
39. Perizinan Penggunaan
					 Bejana Tekan
6
				
40. Perizinan Botol Baja
6		
				
41. Perizinan Penggunaan
					 Pesawat Angkat dan
					 Angkut
6
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2003 - Semester I 2006

Semester II 2006

No
Jenis Pelayanan
Standar Penyelesaian No. Jenis Pelayanan
Standar Penyelesaian
			
(satuan hari kerja)			
(satuan hari kerja)
				
42. Perizinan Penggunaan
					 Pesawat Tenaga dan
					 Produksi
6
				
43. Perizinan Penggunaan
					 Instalasi Kebakaran
6
				
44. Perizinan Penggunaan
					 Instalasi Listrik
6
				
45. Perizinan Penggunaan
					 Instalasi Petir
6
				
46. Izin Trayek Tetap
6
				
47. Izin Usaha Angkutan
6
				
48. Izin Kursus
5
				
49. Izin Usaha Peternakan
6
				
50. Izin Usaha Pemotongan
					 Hewan
6
				
51. Izin Pendirian Keramba
					 Apung
5
				
52. Izin Usaha Jasa
					
Non Perizinan
1. Kartu Keluarga (KK)		
1.
		 Kec. Sragen
1		
2. Kartu Penduduk (KTP)		
2.
		 Kec. Sragen
1		
3. Pelayanan Akte		
3.
		 Kelahiran
5		
4. Pelayanan Akte		
4.
		 Kematian
2		
5. Pelayanan Akte		
5.
		 Pengangkatan Anak
2		
6. Pelayanan Akte		
6.
		 Pengakuan dan			
		 Pengasuhan Anak			
		 (Khusus WNI			
		 Keturunan)
2		
7. Pelayanan Akte		
7.
		 Perubahan/Ganti Nama
2		
8. Pelayanan Akte		
8.
		 Perkawinan
2		
9. Pelayanan Akte		
9.
		 Perceraian
2		
10. Pelayanan Informasi		
10.
		 dan Pengaduan
2		

Konstruksi
Kartu Keluarga (KK)
Kec. Sragen
Kartu Penduduk (KTP)
Kec. Sragen
Pelayanan Akte
Kelahiran
Pelayanan Akte
Kematian
Pelayanan Akte
Pengangkatan Anak
Pelayanan Akte
Pengakuan dan
Pengasuhan Anak
(Khusus WNI
Keturunan)
Pelayanan Akte
Perubahan/Ganti Nama
Pelayanan Akte
Perkawinan
Pelayanan Akte
Perceraian
Pelayanan Informasi
dan Pengaduan

3

2
1
5
2
2

2
2
2
2
1

Sumber : Badan Layanan Terpadu Kabupaten Sragen, 2007
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TABEL III.6
TAMBAHAN PERIZINAN YANG DILAYANI PADA SAAT BERBENTUK
BADAN PELAYANAN TERPADU
No
Jenis Pelayanan
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izin
Izin
Izin
Izin
Izin
Izin
Izin

Standar Penyelesaian
(satuan hari kerja)

praktek asisten apoteker
praktek perawat gigi
praktek fisioterapis
praktek refraksionis optision
pendirian depot air minum isi ulang
pendirian rumah sakit swasta
pendirian laboratorium

5
5
5
5
5
7
7

Sumber : Badan Layanan Terpadu Kabupaten Sragen, 2007
C.Proses Layanan
Layanan yang ingin ditawarkan pada masyarakat maupun investor
dalam pemrosesan perizinan non perizinan di Kabupaten Sragen
mencakup :
- Kemudahan, berkenaan dengan mekanime dan persyaratan yang
sederhana.
- Cepat, tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- Transparan, masyarakat maupun investor dapat mengetahui
secara detail rincian biaya, proses serta penanggungjawab.
Disediakan pula mekanisme tracking dokumen yang dapat
diakses melalui internet.
- Kepastian biaya, tanpa adanya kekhawatiran tambahan pungutan
yang tidak resmi.
- Keberadaan pegawai yang profesional dibidangnya.
- Akses pencapaian lokasi yang berada di pusat kota.
- Akuntabilitas layanan yang tinggi dengan dukungan teknologi
informasi.
- Respon pengaduan yang tinggi untuk menindaklanjuti aduan
yang disampaikan oleh masyarakat.
Aktivitas layanan Badan Pelayanan Terpadu Sragen terbagi atas
layanan perizinan dan non perizinan. Layanan perizinan yang
terdapat di Badan Pelayanan Terpadu melayani seluruh pengurusan
perizinan di wilayah Kabupaten Sragen. Namun demikian terdapat
pelimpahan penanganan perizinan pada tingkat kecamatan, yaitu :
1. Izin Mendirikan Bangunan (permanen kelas IB, permanen setangah
bata dan semi permanen).
2. Izin Perhelatan.
3. Izin Tempat Usaha.
4. Izin Pertunjukan.
5. Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
6. Izin Galian Golongan C.
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7. Izin Tebang dan Angkut Kayu Hutan Rakyat.
8. Izin Rumah Makan/Warung/Salon.
9. Izin Bengkel.
Rangkaian tahapan dalam permohonan layanan perizinan, yaitu :
1. Pengajuan berkas permohonan oleh masyarakat kepada petugas.
Untuk pengajuan, pemohon diarahkan oleh petugas front office
pada bagian informasi menuju masing-masing loket perizinan
sesuai dengan jenis permohonannya.
2. Berkas yang diterima selanjutnya
diperiksa, apabila lengkap dibuatkan
tanda terima permohonan. Jika
terdapat kekurangan dikembalikan
kepada pemohon untuk dimintakan kelengkapannya. Apabila
terdapat hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan detail yang
tidak dapat diinformasikan pada
bagian informasi pemohon dapat
langsung berkonsultasi dengan
petugas dimasing-masing loket
yang menangani perizinan.

GAMBAR 3.14
AKTIVITAS LAYANAN

3. Petugas di masing-masing perizinan memasukan data, kemudian
berkoordinasi dengan dinas teknis terkait serta menyusun
jadwal cek lapangan. Untuk setiap peninjauan lapangan, uang
lapang yang diberikan bagi tiap anggota tim survei sebesar
Rp. 30.000.
Guna menghilangkan hambatan psikologis dalam hal koordinasi
dengan dinas teknis pada saat berbentuk kantor, Bupati Sragen
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/167/03/2005 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Sragen.
Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan kewenangan Kepala
Kantor Layanan Terpadu sebagai koordinator untuk mengundang
dinas teknis serta mengeluarkan surat tugas bagi pelaksanaan
pemeriksaan lapangan. Adapun tim teknis yang bertugas
dilapangan memiliki fungsi :
- Melaksanakan pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat
berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai
bidangnya, jika diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Layanan
Terpadu dalam hal pemberian maupun penolakan izin.
- Mengadakan monitoring dan evaluasi atas perizinan yang
diberikan.
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4. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lokasi, Kepala Badan
Pelayanan Terpadu melakukan sidang hasil pemeriksaan
bersama tim teknis untuk memutuskan perizinan yang diajukan
diterima atau ditolak. Hasil keputusan tersebut selanjutnya
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi perizinan selanjutnya
menjadi bahan penyusunan surat keputusan. Sebelum diserahkan
kepada kepala BPT untuk ditandatangani, terlebih dahulu diparaf
oleh Kasubbag Tata Usaha. Setelah proses tersebut selesai,
selanjutnya diserahkan kepada loket pelayanan untuk dicatat
dalam buku agenda.
6. Staf loket pelayanan melakukan penghitungan biaya yang
dituangkan dalam kuitansi dan diserahkan kepada pemohon
untuk melakukan pembayaran.
7. Bukti pembayaran yang telah distempel lunas diserahkan kepada
loket pelayanan sebagai bahan penyerahan surat ketetapan pajak/
retribusi daerah dan atau Surat Keputusan Perizinan.
Proses layanan non perizinan secara prinsip tidak berbeda dengan
perizinan. Perbedaan mendasar terletak disaat penandatanganan.
Pada layanan perizinan, pengesahan, penolakan ditandatangani
oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu. Untuk semua layanan non
perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil sebagai
konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
Kondisi riil wilayah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa jarak
pusat pemerintahan dengan kecamatan terjauh mencapai 30 km.
Hal ini selanjutnya melatarbelakangi bupati untuk mengeluarkan
kebijakan pendesentralisasian kewenangan non perizinan sampai
dengan tingkat kecamatan yang salah satunya mencakup administrasi
kependudukan. Dari hal tersebut maka layanan non perizinan di
BPT hanya melayani lingkup wilayah Kecamatan Sragen.
Mensiasati peraturan perundangan berkenaan dengan legalisasi
administrasi kependudukan oleh dinas teknis, maka tanda tangan
kepala dinas teknis direkayasa dengan menggunakan hasil scan.
Guna menciptakan mekanisme kontrol tertib administrasi maka
sistem informasi telah mencapai tingkat kecamatan serta dikoneksikan
pula dengan dinas teknis (Dinas Catatan Sipil) sehingga jumlah
permohonan yang disetujui maupun ditolak dapat saling dimonitor.
D. Sumberdaya Pendukung
Struktur tingkat pendidikan pegawai sebagian besar mengenyam
strata pendidikan tinggi. Total sumberdaya manusia sejumlah 42
orang dengan rincian S-2 sejumlah 6 orang, S-1 sejumlah 18 orang,
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Sarjana muda 4 orang dan SLTA 14 orang. Rekruitmen pegawai
pada layanan terpadu memiliki perbedaan apabila dibandingkan
dengan penerimaan pegawai pada dinas-dinas lainnya. Proses
dilakukan melalui :
- Usulan kebutuhan pegawai yang disampaikan kepada Badan
Kepegawaian Daerah.
- Proses penilaian di Baperjakat.
- Fit and proper test yang meliputi kepribadian, Bahasa Inggris dan
komputer.
- Penempatan sesuai dengan kompetensinya.
Indikator penilaian untuk tiap pegawai terdiri atas variabel prestasi
kerja, kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, semangat, tanggungjawab, loyalitas, kemampuan, prakarsa, kerapihan, keramahan,
ketrampilan serta pendidikan. Hasil penilaian tersebut dievaluasi
oleh tim yang selanjutnya untuk pegawai yang berpredikat terbaik
mendapatkan penghargaan uang tunai dan sertifikat.
Layanan terpadu di Kabupaten Sragen memiliki tugas yang spesifik
yakni berupaya mewujudkan layanan publik yang transparan dan
akuntabel di Kabupaten Sragen. Dapat dikatakan bahwa cerminan
layanan publik di Kabupaten Sragen terdapat di Badan Layanan
Terpadu. Dari hal tersebut pegawai BPT berdasarkan Keputusan
Bupati Sragen diberikan insentif dengan besaran :
- Kepala
: Rp. 1.000.000
- Kabag TU dan Kabid
: Rp. 750.000
- Kasubag dan Kasubid
: Rp. 650.000
- Staff
: Rp. 500.000
Untuk mekanisme punishment dikembalikan kepada peraturan yang
tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980. Namun
demikian telah menjadi kesepakatan di jajaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Sragen, apabila terdapat aparat pemerintah yang
diketahui melakukan penyimpangan akan masuk dalam daftar
hitam di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.
Untuk meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia, dilakukan
evaluasi maupun peningkatan melalui :
- Evaluasi mingguan yang dilaksanakan setiap hari senin. Dalam
sesi tersebut tiap-tiap orang dipersilahkan untuk menyampaikan
hal-hal yang telah dilalui selama 1 minggu berjalan serta masukan
inovasi yang perlu diterapkan.
- Pelatihan secara kontinue dan berkesinambungan yang dilaksanakan
setiap hari sabtu.
- Membangun tata nilai baru sebagaimana tata nilai profesional
swasta (training for succes).
- Training Sistem Manajemen Mutu guna menjamin kualitas layanan
standar ISO 9001 : 2000.
- Pembinaan spritual melalui penanaman konsep bekerja dengan
tulus dan ikhlas adalah ibadah.
- Pengembangan kepribadian oleh psikolog profesional.
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GAMBAR 3.15
BUDAYA KERJA

GAMBAR 3.16
EVALUASI LAYANAN

Jenjang karir pegawai mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 100
tahun 2000 serta sesuai dengan Undang-Undang No. 43 tahun 1999
dan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Nasional No. 13 tahun
2002. Dikarenakan pegawai yang ada di Badan Pelayanan Terpadu
telah memiliki keahlian yang spesifik serta merupakan orang-orang
pilihan, kebijakan dari pimpinan badan mengupayakan untuk tiap
mutasi dari BPT pada dinas lain dalam konteks promosi.
Besarnya pendanaan yang dialokasikan bagi layanan terpadu pada
APBD tahun 2007 sebesar ± 1,5 milyar dengan perbandingan
prosentase penggunaan dana 31 % bagi belanja langsung dan 69
% bagi belanja tidak langsung.
Prasarana pendukung utama yang telah ada guna menunjang
kegiatan operasional layanan terdiri atas :
- Komputer sebanyak 21 unit, touchsreen serta CCTV sebanyak 3
unit
- On-line sistem serta piranti lunak komputer berbasis web.

GAMBAR 3.17
AKSES INFORMASI
ELEKTRONIS
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E. Inovasi Layanan
Secara keseluruhan pengembangan layanan
terpadu di Kabupaten Sragen dapat ditinjau dari
perspektif pengembangan pada internal lembaga
serta pengembangan BPT sebagai bagian dalam
mewujudkan e-goverment secara menyeluruh di
Kabupaten Sragen. Inovasi yang telah dilakukan
diantaranya meliputi :
- Penggunaan CCTV untuk memantau aktivitas
pegawai yang dapat dimonitor dari ruang kepala
badan.
- Sebagai upaya mewujudkan e-goverment sampai
dengan tingkat desa, telah diimplementasikan
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-

-

pula teknologi informasi yang memungkinkan bupati berdiskusi
dengan kepala badan layanan terpadu secara langsung.
Penggunaan Touchsreen untuk memudahkan masyarakat
mengetahui jenis, persyaratan, waktu serta perhitungan biaya
perizinan.
Aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan administrasi
kependudukan yang dikoneksikan dengan dinas teknis sehingga
mempercepat proses layanan serta sebagai sarana kontrol
antar instansi.
Manajemen sumberdaya manusia yang telah menerapkan sistem
rekruitmen berbasis kompetensi dan pengembangan soft
kompetensi pegawai yang dilaksanakan secara reguler.
Dalam rangka meningkatkan investasi dan perekonomian daerah,
Kabupaten Sragen memberikan kemudahan perizinan bagi investor
pemula. Hal ini tertuang dalam Instruksi Bupati Sragen No. 2
tahun 2004 tentang Kemudahan Pelayanan Perizinan Bagi Investor
Pemula. Instruksi tersebut ditujukan kepada Kepala Layanan
Terpadu serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
untuk memberikan kemudahan, pengurangan atau pembebasan
biaya retribusi perizinan bagi investor pemula atau baru dengan
kriteria :
• Usaha yang sifatnya ramah lingkungan.
• Lokasi berada pada zona industri ataupun lokasi lain yang
sesuai dengan peruntukkannya.
• Mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi,
terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
Pembebasan jenis perizinan yang dimaksud terdiri atas :
• Izin Prinsip.
• Izin Lokasi.
• Izin Perubahan dan Peruntukkan Tanah.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Izin Gangguan (HO).
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
• Tanda Daftar Industri (TDI).

Beberapa hal yang akan dilaksanakan kedepan meliputi :
- Integrasi data spasial dan atribut untuk tiap persil luasan lahan
di Kabupaten Sragen. Dengan ini akan memudahkan guna
mengetahui kondisi eksisting lokasi maupun pada saat penentuan
potensi retribusi.
- Penyempurnaan mekanisme proses dan kontrol ditiap tahapan,
salah satunya dengan meniadakan kaca pembatas sehingga
seluruh aktivitas pegawai BPT dapat dilihat langsung oleh pengguna
layanan.
- Penyempurnaan piranti lunak komputer yang lebih detail bagi
pengawasan.
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- Penambahan kamera CCTV untuk
merekam semua aktivitas pegawai.
- Penambahan tim auditor internal dan
frekuensi audit.

3.3. Kota Parepare
3.3.1. Kondisi Umum Wilayah
Kota Parepare merupakan kota kedua
terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan
setelah Kota Makassar. Terletak di
bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi alam sebagian
besar berupa perbukitan serta panGAMBAR 3.18
tai,
Kota Parepare merupakan kota
KANTOR PERIZINAN
pelabuhan yang berada tepat di pesisir Selat Makasar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.
Luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 km2 meliputi 3 kecamatan dan 21
kelurahan. Secara administratif, Kota Parepare berbatasan dengan :
-

Sebelah
Sebelah
Sebelah
Sebelah

utara
Timur
Selatan
Barat

:
:
:
:

Kabupaten Pinrang
Kabupaten Sidendeng Rappang
Kabupaten Barru
Selat Makassar

Jumlah penduduk pada 2005 tercatat 118.266 jiwa dengan kepadatan ratarata 1.191 jiwa perkm2. Pendapatan perkapita ± Rp. 4.500.000. Struktur
mata pencarian utama bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. Kota
Parepare juga menjadi sentral dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET) di wilayah timur. KAPET Parepare memiliki cakupan wilayah meliputi
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Pinrang,
K a b u p a t e n E n r e k a n g , dan Kabupaten Barru. Fungsi yang diemban Kota
Parepare sebagai sentral KAPET adalah menjadi pusat jasa perdagangan,
pusat produksi dan industri pengolahan untuk menstimulus pengembangan
kegiatan ekonomi dan agroindustri bagi wilayah belakang.
3.3.2. Tinjauan Layanan Perizinan dan Non Perizinan
3.3.2.1. Pendirian Layanan Terpadu
Bentuk kelembagaan layanan terpadu pada saat awal merupakan
sebuah unit pelayanan. Pada saat ini status kelembagaan telah meningkat menjadi kantor. Apabila dirunut kebelakang, embrio pendirian layanan terpadu muncul dari keinginan masyarakat untuk
memperoleh layanan publik secara cepat dan transparan. Keinginan
ini sering disampaikan pada acara tudung sipulung antara walikota
dan masyarakat. Tudung sipulung merupakan bentuk kegiatan
diskusi lepas antara walikota dengan masyarakat yang biasanya
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diselenggarakan di pendopo kelurahan untuk mendengarkan keluhan
masyarakat. Keluhan yang sering muncul dalam forum yaitu berkenaan
dengan kondisi layanan publik yang tidak transparan.
Menindaklanjuti hal tersebut, walikota mengadakan pertemuan
dengan segenap dinas teknis untuk membahas upaya
penyederhanaan layanan publik khususnya bagi layanan yang
bersinggungan langsung dengan masyarakat yakni perizinan maupun non perizinan. Pada saat pertemuan, segenap pimpinan dinas
teknis dimintakan komitmennya oleh walikota untuk mendukung
penyederhanaan layanan publik yang akan diwujudkan melalui unit
layanan terpadu. Dalam proses diberikan pemahaman bahwa
keberadaan unit pelayanan terpadu hanya sebagai wadah koordinasi
pola pelayanan secara terpadu antar instansi dalam memberikan
pelayanan pada satu tempat sesuai kewenangan masing-masing
instansi. Dengan kata lain pelayanan perizinan hanya sebatas
koordinasi layanan administratif, sedangkan teknisnya tetap
diserahkan kepada masing-masing instansi begitu pula dengan
perolehan retribusi. Walikota juga menekankan bahwa keberadaan
layanan terpadu sebagai upaya menurunkan beban kerja birokrasi,
meningkatkan formalisasi usaha serta meningkatkan citra positif
pemerintah daerah di mata masyarakat.
Setelah mencapai mufakat, Walikota pada 8 Mei 2001 mengeluarkan
Surat Keputusan No. 103 tahun 2001 tentang Pembentukan Unit
Sistem Perizinan Satu Atap Daerah (SINTAP). Unit tersebut
merupakan unit pelayanan non struktural yang melaksanakan tugas pemberian pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Parepare. Pembentukan lembaga sejalan pula
dengan Intruksi Gubernur Sulawesi Selatan No. 6 tahun 1999
tentang pembentukan Pelayanan Perizinan Satu Atap di Kabupaten/
Kota di wilayah Sulawesi Selatan sebagai turunan dari Intruksi
Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan
Satu Atap di Daerah.
Seiring bergulirnya waktu, SINTAP menunjukkan hasil yang
menggembirakan. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya
legalisasi yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pelaku
usaha serta berbagai perolehan penghargaan baik pada
tingkat lokal maupun nasional dalam hal pelayanan. Dalam
rangka menjamin keberlanjutan keberadaan lembaga, pada masa
kepemimpinan walikota yang baru status kelembagaan ditingkatkan
menjadi kantor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 14
tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor
Daerah Kota Parepare yang dikeluarkan 7 Juli 2004. Turunan perda
dituangkan dalam Peraturan Walikota Parepare No. 36 tahun 2005
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan.
Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang pedoman
perangkat daerah yang mengatur jumlah kelembagaan pada suatu
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kabupaten/kota merupakan hal lain yang melatarbelakangi peningkatan
status tersebut.
3.3.2.3. Aktivitas Layanan
A. Struktur Organisasi Kerja
Struktur organisasi layanan terpadu di Kota Parepare pada saat
berbentuk unit dipimpin oleh seorang koordinator. Unit Sistem
Perizinan Satu Atap (SINTAP) merupakan unit pelaksana pemerintah
kota non struktural. Koordinator berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui kepala dinas yang bertanggungjawab
secara delegatif dalam pengelolaan perizinan yang dilayani
melalui SINTAP. Seiring peningkatan status kelembagaan, kedudukan
berubah menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris
daerah kota. Secara lebih jelas struktur organisasi layanan terpadu
sejak berbentuk unit sampai dengan kantor tersaji pada gambar
3.19 dan 3.20.
GAMBAR 3.19
STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN TERPADU KOTA PAREPARE
SAAT BERBENTUK UNIT

Koordinator Sintap

Unit
Pendaftaran

Unit
Pemrosesan

Unit
Pembayaran

Penghubung Dinas Terkait

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare, 2007
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Unit
Penyerahan

GAMBAR 3.20
STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN TERPADU KOTA PAREPARE

Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan

Sub Bagian
Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Seksi
Perizinan

Seksi
Non Perizinan

Seksi
Pengaduan dan Evaluasi

UPTK

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare, 2007
B. Jenis Layanan
Kewenangan layanan terpadu pada saat berbentuk unit meliputi :
- Pemberian informasi tentang tatacara dan prosedur pengurusan
perizinan yang dibutuhkan masyarakat.
- Pemberian petunjuk tentang tatacara pengisian formulir yang
dibutuhkan dalam pengurusan izin yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
- Pemberian penjelasan tentang waktu dan biaya yang diperlukan
dalam pengurusan perizinan.
- Penyelesaian administrasi urusan perizinan.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perizinan.
Unit layanan terpadu mempunyai tugas membantu dinas-dinas dalam
memberikan pelayanan di bidang perizinan yang meliputi :
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Izin Tempat Usaha (SITU) dan HO.
- Izin Reklame dan Pelataran.
- Akta Pencatatan Penduduk (catatan sipil).
- Izin Trayek.
- Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (alat-alat berat/inventaris).
- Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
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-

Izin
Izin
Izin
Izin
Izin

Usaha Pepariwisataan.
Lokasi Peruntukan Tanah.
Pertunjukkan/Hiburan Umum.
Kegiatan Sosial.
Penyiaran.

Layanan terpadu di Kota Parepare resmi beroperasi pada 1 Juni
2001. Pada masa tersebut mengelola 7 jenis layanan yang terdiri
atas 6 perizinan dan 1 non perizinan. Pada 2003, jenis perizinan
maupun non perizinan yang ditangani kantor SINTAP mengalami
peningkatan hingga mencapai 13 layanan. Seiring peningkatan
status kelembagaan, jenis layanan mengalami penambahan sebanyak 6
jenis hingga jumlah layanan yang ada saat ini menjadi 19 jenis dari
32 jenis layanan perizinan non perizinan yang ada di Kota Parepare. Secara bertahap perizinan yang masih ada di instansi teknis
akan dilimpahkan pada kantor layanan terpadu. Sampai dengan
saat ini prioritas perizinan yang disatu atapkan pada SINTAP
ditujukan bagi perizinan yang memiliki volume permohonan yang
tinggi. Namun demikian untuk tiap tahunnya SINTAP selalu berupaya
untuk mampu menambah jenis perizinan yang dilayani dengan
mendasarkan pada kriteria tersebut. Dikarenakan telah dikenal luas
oleh masyarakat, nama SINTAP tetap dipergunakan pula dalam
penyebutan kantor perizinan.
TABEL III.7
JENIS DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN NON
PERIZINAN PADA LAYANAN TERPADU DI KOTA PAREPARE
SAAT BERBENTUK UNIT
No
Jenis Pelayanan
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Akta Pencatatan Kependudukan
Surat Izin Tempat Usaha dan HO
Izin Pemasangan Reklame
Izin Penggunaan Pelataran
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Trayek
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/TDR)
Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare, 2007
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Waktu
(dalam hari)
2
7
3
1
7
2
2
10
10
5
5
2
1

TABEL III.8
JENIS DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN NON PERIZINAN
PADA LAYANAN TERPADU DI KOTA PAREPARE
No.
No

Jenis Pelayanan
Waktu (dalam hari)
Dasar
Hukum Dasar Hukum
Jenis Pelayanan
Waktu
			
(dalam hari)
1. Izin Pemasangan Reklame
3
Perda
2. Izin Gangguan
7
Perda
3. Izin Trayek Angkot
2
Perda
4. Izin Alat Berat
2
Perda
5. Izin Pelataran
1
Perda
6. Izin Mendirikan Bangunan
7
Perda
7. Akta Catatan Sipil
		 Kelahiran
		 Kematian
		 Perkawinan
		 Perceraian
		 Pengesahan Anak
		 Pengangkatan Anak
		 Pergantian Nama
2
Perda
8. Kartu Tanda Penduduk
1
Perda
9. Kartu Keluarga
2
Perda
10. Izin Usaha Perdagangan
7
Perda
11. Tanda Daftar Perusahaan
7
Perda
12. Tanda Daftar Industri
7
Perda
13. Izin Usaha Industri
7
Perda
14. Tanda Daftar Gudang
7
Perda
15. Tanda Daftar Ruang
7
Perda
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi
2
Kep. Walikota
17. Izin Usaha Angkutan
2
Perda
18. Nomor Pokok Wajib Pajak
1
Undang-Undang
19. Izin Peruntukkan Tanah
7
Perda
Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare, 2007

TABEL III.9
JENIS PERIZINAN NON PERIZINAN YANG MASIH DIKELOLA
INSTANSI TEKNIS DI KOTA PAREPARE
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jenis Pelayanan
Izin Praktek Dokter
Izin Praktek Paramedis
Izin Apotek / Toko Obat
Izin Restoran / Rumah Makan
Izin Tempat Hiburan
Izin Usaha Kepariwisataan
Kartu Tanda Pencari Kerja
Izin Tambang Galian C
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No

Jenis Pelayanan

9. Izin Lokasi
10. Izin Penerbitan Badan Hukum Koperasi
11. Izin Usaha Peternakan
12. Izin Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin Swasta
13. Izin Hotel / Penginapan
14. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
Sumber : Kantor Perizinan Kota Parepare, 2007

C. Proses Layanan
Hal berbeda yang coba ditawarkan oleh layanan terpadu kepada
masyarakat, yaitu :
- Layanan yang lebih baik bila dibandingkan masa silam.
- Layanan yang cepat, mengandung makna bahwa pelayanan
memiliki batasan waktu proses yang terukur namun tidak menyimpang
dari koridor peraturan yang telah ditetapkan serta berlangsung
secara tepat waktu.
- Layanan yang murah, dalam arti pelayanan yang memerlukan
biaya retribusi haruslah berdasarkan payung hukum yang
berlaku sehingga tidak terjadi adanya pembayaran diluar atau
bahkan melebihi dari aturan yang ditetapkan.
Proses layanan di Kantor Perizinan Parepare tidak mengalami perubahan yang signifikan pada saat berbentuk unit. Kondisi ini tidak
terlepas dari sistem yang telah terpercaya serta mengantongi standar
ISO. Secara ringkas tahapan yang dilalui pemohon pada saat
mengajukan permohonan perizinan non perizinan di Kantor SINTAP
Parepare sebagai berikut :
- Pemohon menyerahkan permohonan disertai
kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan
diloket pendaftaran. Persyaratan maupun hal
lain yang terkait dengan permohonan perizinan
non perizinan dapat dilihat pada papan
informasi, touchsreen ataupun menanyakan
langsung pada petugas di loket informasi.
- Petugas di loket pendaftaran melakukan
pemeriksaan kelengkapan berkas. Apabila
hal-hal yang dipersyaratkan telah sesuai,
selanjutnya petugas memberikan ceklist
tanda pendaftaran yang memuat nama,
alamat pemohon, nomor pendaftaran,
petugas penerima, waktu penerimaan
berkas serta tanggal pemohon untuk kembali
ke Kantor SINTAP dalam rangka pengambilan
perizinan non perizinan yang diajukan.
Tahapan
selanjutnya menjadi tanggungGAMBAR 3.21
jawab petugas.
AKTIVITAS LAYANAN
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- Loket Pemrosesan, setelah berkas diterima selanjutnya diperiksa
keabsahan maupun kelengkapan persyaratan dari dokumen yang
dipersyaratkan. Setelah sesuai selanjutnya dimasukan dalam
database komputer. Pada tahap pemrosesan dilakukan pemisahan
a n t a ra p e r m o h o n a n p e r i z i n a n dengan non perizinan.
U n t u k p e r m o h o n a n yang memerlukan tinjauan lapangan,
petugas Kantor SINTAP yang berperan sebagai penghubung
membawa berkas yang diajukan untuk berkoordinasi dengan
instansi teknis guna dilakukan peninjauan lapangan.
- Instansi teknis melakukan peninjauan lapangan. Hasil tinjauan
lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan
sebagai bahan penyusunan rekomendasi maupun perhitungan
biaya dari permohonan yang diajukan.
- Setelah proses lapangan selesai dilanjutkan dengan pencetakan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). SKRD memuat nilai
retribusi yang harus dibayar oleh pemohon berdasarkan hasil
perhitungan pada saat peninjauan lapangan.
Keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan adalah sebagai pengatur
dan penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan non
perizinan. Dari hal tersebut yang lebih ditonjolkan berkenaan
pada aspek kualitas layanan. Dalam hal penandatanganan
surat keputusan menggunakan spesimen tandatangan sekretaris
daerah. Namun demikian kepala kantor tetap membubuhkan
paraf sebagai bentuk tanggungjawab atas kebenaran dan
keabsahan setiap berkas permohonan izin yang diterima dengan
tetap mendasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh
instansi teknis. Kebenaran laporan/data hasil survei/penelitian
lapangan dalam rangka penerbitan perizinan merupakan
tanggungjawab instansi teknis yang memberikan rekomendasi.
- Sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan, pemohon
datang kembali ke Kantor SINTAP untuk menukarkan ceklist tanda
pendaftaran yang telah diterima dengan SKRD. Petugas pada
loket SKRD selanjutnya akan mencocokkan identitas pemohon
dengan yang tercatat di Kantor SINTAP.
- Pemohon melakukan pembayaran di Bank BPD Sulsel berdasarkan
SKRD yang telah diterimanya. Bukti pelunasan pembayaran
diserahkan kepada loket penyerahan untuk pengambilan dokumen
perizinan non perizinan yang diajukan.
Guna menjaga kualitas layanan, Kantor SINTAP membuka sarana
pengaduan yang dapat diakses masyarakat dalam menyampaikan
saran maupun kritik. Pengaduan dapat disampaikan langsung
pada petugas bagian pengaduan di frontliner ataupun melalui
media touchscreen, telepon (0421-234594) dan kotak saran.
D. Sumberdaya Pendukung
Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Perizinan sebanyak 21 orang.
Secara kuantitatif tidak mengalami penambahan dari saat terakhir
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berbentuk unit. Status kepegawaian yang ada yakni 11 orang
merupakan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 pegawai
non-pns. Strata pendidikan sebagian besar mengenyam pendidikan
menengah (setingkat SMU).
Diawal pendirian, walikota menginginkan tenaga-tenaga yang
ditempatkan di Unit SINTAP merupakan tenaga yang segar dan
profesional dibidangnya. Sebagai instansi yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat maka dibutuhkan pegawai yang
terampil, ramah dan tanggap dalam menghadapi masyarakat di
setiap kondisi.
Dari hal itu proses rekruitmen bagi pegawai yang ditempatkan di
layanan terpadu relatif berbeda dengan instansi lain. Pola rekruitmen
b e r a d a langsung dibawah koordinir walikota melalui Bappeda.
Kepada tiap pegawai diberikan pelatihan dengan fokus pada
softskills guna meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kepada
masyarakat diantaranya service excelent training. Dalam proses
berjalan, bagi tiap pegawai diberikan insentif guna meningkatkan
kinerja pelayanan dengan rincian :
- Pimpinan
: tunjangan operasional Rp. 750.000, uang makan
Rp. 150.000, satu pasang pakaian model jas untuk wanita dan
berdasi untuk pria serta tunjangan bahan bakar minyak sebesar
75 liter/bulan.
- Kepala Seksi
: tunjangan operasional Rp. 350.000, uang
makan Rp. 150.000, satu pasang pakaian model jas untuk wanita dan berdasi untuk pria serta tunjangan bahan bakar minyak
sebesar 25 liter/bulan.
- Staf
: tunjangan operasional Rp. 200.000, uang makan
Rp. 150.000, satu pasang pakaian model jas untuk wanita dan
berdasi untuk pria serta uang transport Rp. 125.000.
Sumber pendanaan yang dialokasikan sejak awal berdiri terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 alokasi dana yang
diperuntukkan bagi layanan terpadu sebesar Rp. 89 juta dan terus
meningkat untuk tiap tahunnya. Pada 2007, anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp. 538.776.500. Jumlah dana yang telah
dipergunakan bagi pengadaan perangkat keras dan piranti lunak
Sistem Local Area Network (LAN) sebesar Rp. 1,5 milyar. Sistem LAN
yang dibangun, selain bersifat internal juga berfungsi sebagai sarana
komunikasi dengan pimpinan daerah serta alat kontrol pimpinan
instansi terhadap berjalannya aktivitas layanan.
E. Inovasi Layanan
Inovasi yang telah dilakukan oleh Kantor SINTAP Parepare, yaitu :
- Sertifikasi Internasional ISO 9001, ISO 9001 merupakan
serangkaian standar yang memberikan panduan dan kriteria
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-

-

-

untuk sistem manajemen mutu.
Sistem ini meliputi pedoman,
prosedur dan instruksi kerja
yang menggambarkan proses
dalam suatu organisasi. Dengan
ISO, kantor SINTAP memiliki
prosedur mutu dan pedoman
mutu yang merupakan sumber
panduan dalam melaksanakan
tugas sehari-hari. Manfaat yang
diperoleh yakni meningkatkan
disiplin internal, meningkatkan kepercayaan pelanggan,
meningkatkan produktivitas,
meningkatkan citra dan daya
saing pelayanan publik serta
efisiensi dan efektivitas operasional. Dari 19 jenis perizinan non
perizinan yang dilayani telah di ISO-kan 13 jenis layanan, yakni
perizinan non perizinan yang dilayani pada tahun 2004.
Pembayaran retribusi melalui Bank. Adanya sistem ini meminimalkan
transaksi tunai antara petugas layanan dan masyarakat sehingga
meminimalisir penyimpangan serta mempercepat masuknya
aliran dana retribusi dari masyarakat langsung pada rekening kas
daerah yang dituju.
Sistem informasi layar sentuh (touchscreen). Layar sentuh
merupakan media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui
informasi atas jenis layanan, besaran biaya maupun persyaratan
dalam pengurusan perizinan maupun non perizinan. Keberadaan
media ini dapat dipergunakan pula oleh masyarakat untuk
menyampaikan saran maupun kritik bagi kantor SINTAP,
utamanya terkait dengan kualitas layanan.
Layanan pengantaran izin kepada pemohon, dilakukan bagi izin
yang telah selesai diproses namun belum diambil oleh pemohon.
Luasan wilayah Kota Parepare yang tidak seberapa luas ikut
mendukung keberadaan layanan ini.
Form surat keputusan yang mencantumkan biaya retribusi.
Format form ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui
biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan maupun non
perizinan.
Penandatanganan perizinan non perizinan dengan menggunakan
hasil scan tandatangan pejabat berwenang (sekretaris daerah).
Rekayasa ini mempercepat pelayanan perizinan dengan tetap
memperhatikan aspek kontrol kevalidan data yang dilakukan
langsung oleh kepala kantor.
Lembar surat keputusan perizinan dengan menggunakan nomor
register sebagai upaya mencegah terjadinya pemalsuan izin yang
dikeluarkan.
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- Pembebasan retribusi bagi layanan perizinan yakni izin usaha
perdagangan, tanda daftar industri dan izin usaha industri. Selain
itu berdasarkan peraturan walikota No. 4 tahun 2007, dilakukan
pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran bagi keluarga miskin.
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BAB IV

DAMPAK LAYANAN TERPADU
4.1 Kepuasan Pengguna Layanan
Kepuasan pengguna layanan terpadu berhubungan erat dengan aspek
manusia, sistem operasional serta infrastruktur layanan yang terwadahi
dalam kelembagaan layanan terpadu. Tingkat kepuasan layanan terefleksikan
dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pengalaman pengurusan
perizinan maupun non perizinan di layanan terpadu. Parameter
yang dipergunakan untuk mengukur IKM saat ini mengacu pada ketetapan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004. Variabel
yang diukur meliputi unsur prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan,
kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan
pelayanan, keadilan memperoleh pelayanan, kesopanan dan keramahan
petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian
jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan serta keamanan pelayanan. Dari
hasil penilaian masing-masing variabel selanjutnya dapat ditentukan klasifikasi
IKM layanan dari unit pelayanan. Lebih jelasnya, klasifikasi serta interval
penilaian dapat dilihat pada tabel IV.1.
TABEL IV.1
PEDOMAN UMUM PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DI UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
Nilai Persepsi
		

Nilai Interval
IKM

Nilai Interval
Konversi IKM

4
3.26 - 4.00
81.26 3
2.51 - 3.25
62.51 2
1.76 - 2.50
43.76 1
1.00 - 1.75
25.00 Sumber : Kepmenpan No. 25 tahun 2004

100.00
81.25
62.50
43.75

Mutu
Pelayanan
A
B
C
D

Kinerja Pelayanan
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

Kota Yogyakarta
Pada saat berbentuk UPTSA, layanan terpadu Kota Yogja telah melakukan
penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada saat itu disebut dengan
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan. Pilot project pengukuran dilakukan
pada 2004, oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas
Gadjah Mada. Parameter yang dinilai meliputi keadilan dalam pelayanan,
persepsi besaran waktu dan biaya, transparansi pelayanan, kenyamanan
fasilitas, pemenuhan hak pengguna serta sikap petugas. Dari hasil
pengukuran atas tiap perizinan yang ada (IMBB, HO, SIUP, TDP, Akta Kelahiran,
In-gang) diperoleh rata-rata nilai sebesar 0,57 skala 0-1. Masih rendahnya
IKM tidak dapat dilepaskan dari status kelembagaan yang masih berpola
satu atap. Pemrosesan berkas yang masih sangat tergantung dari kecepatan penyelesaian pada dinas teknis, serta belum adanya standarisasi
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waktu penyelesaian diyakini menyumbangkan penilaian negatif dimata
masyarakat.
Seiring peningkatan status kelembagaan menjadi dinas, penanganan
pengukuran IKM dilakukan oleh Bidang Data dan Pengembangan. Dalam
pelaksanaannya, pengukuran dilakukan setiap bulan bagi tiap perizinan dengan
berpedoman pada KepmenPAn No. 25/2004. Pengukuran dilaksanakan pada
5 bidang perizinan yaitu Izin Penelitian, IMBB (izin membangun bangun
bangunan), Izin TDP (tanda daftar perusahaan), SIUP (surat izin
usah a p erd a g a nga n ) d an I z i n G a n g g u a n , se d a ng k an se le b ihnya
dikelo m p o k k a n pada izin lain-lain. Secara teknis pengisian kuesioner
dilakukan dengan menyodorkan form isian kepada pemohon yang telah
menyelesaikan semua tahapan pengurusan perizinan maupun non perizinan.
Dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, penilaian IKM atas layanan
terpadu di Dinas Perizinan Kota Yogja mengalami peningkatan dengan
perolehan predikat baik. Secara lebih lengkap besaran indeks untuk masingmasing perizinan setiap bulannya dapat dilihat pada tabel IV.2.
TABEL IV.2
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PERIZINAN KOTA
YOGYAKARTA
Izin Penelitian

Izin Gangguan

Izin TDP

77,59

-

-

-

-

-

Feb - 06

73,02

66,56

73,14

76,92

-

-

Mrt - 06

73,71

78,65

75,05

78,49

-

-

Apr - 06

72,73

73,84

74,52

73,6

81,42

-

Mei - 06

71,51

72,65

75,08

80,23

78,22

-

Jun - 06

72,28

73,53

74,28

76,33

77,83

-

Jul - 06

73,72

71,36

74,37

75,99

75,69

-

Ags - 06

73,32

73,18

73,81

74,79

78,54

-

Sep - 06

73,11

73,66

74,88

76,38

75,84

-

Okt - 06

72,92

72,25

74,03

76,01

77,66

-

Nov - 06

72,84

74,13

72,57

76,38

75,21

-

Des - 06

78,82

74,79

72,57

76,25

76,72

-

Jan - 07

73,82

75,52

72,81

75,26

77,08

73,28

Feb - 07

74,19

76,59

73,88

75,59

77,51

75,23

Mrt - 07

742,45

70,4

74,9

78,91

79,19

75,2

Apr - 07

72,24

72,29

72,49

75,91

75

76,97

Mei - 07

71,74

73,6

72,76

73,86

75,88

77,48

Jun - 07

73,43

73,12

73,55

78,08

75,97

77,32

Jan - 06

IMBB

Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2007
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SIUP

Izin Lainnya

Kabupaten Sragen
Pengukuran IKM pada layanan terpadu Kabupaten Sragen dilakukan sejak
saat berbentuk kantor. Pada masa tersebut, pengukuran mencakup
hampir keseluruhan variabel sebagaimana yang terdapat pada KepmenPAn
No. 25/2004. Sampai saat ini, pengukuran rutin dilakukan per-6 bulan sekali,
yang mana pada semester akhir 2006 nilai IKM mencapai 83,825 (skala 100)
dengan kualifikasi pelayanan sangat baik. Hal ini terbukti pula dari awal
penyelenggaraan layanan terpadu sampai dengan sekarang yang belum
pernah mendapatkan komplain berkenaan dengan kualitas layanan. Grafik
4.1. menunjukkan nilai IKM pengguna layanan terpadu di Kabupaten Sragen.
GAMBAR 4.1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN TERPADU DI
KABUPATEN SRAGEN
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Sumber : Badan Pelayanan Terpadu Kab. Sragen, 2007

Kota Parepare
Pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan terpadu di Kota
Parepare dimulai sejak 2003. Pengukuran dilakukan satu kali setiap tahunnya
pada pertengahan semester tahun berjalan. Pada 2003 pengukuran
dilaksanakan secara sederhana, yaitu dengan mengajukan form isian yang
disampaikan oleh petugas pada loket informasi pada masyarakat pemohon
yang tengah mengurus layanan. Hasil survei dilaksanakan secara internal dan
tidak diolah, karena bersifat sekedar mengetahui sejauh mana kinerja kantor
SINTAP dan perkembangan minat masyarakat menggunakan jasa pelayanan.
Materi kuesioner yang diajukan berkisar tentang persyaratan, waktu proses,
keramahan petugas dan lingkungan kerja SINTAP.
Pada April 2004, dengan bantuan Asian Development Bank (ADB) bekerjasama
dengan Program Ekstensi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas
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Hasanuddin Makassar, dilakukan pengukuran IKM dengan metode survei
kepada pengguna jasa layanan. Sampel dipilih secara acak sistematis
berstrata dengan jumlah responden 270 orang. Dari hasil survei diketahui
tanggapan responden terhadap layanan terpadu di Kantor SINTAP sebagai
berikut :
- Pengembangan jasa layanan SINTAP, 64 % menyatakan cukup, 31 %
menilai perlu ditingkatkan dan 5 % tidak ada komentar.
- Terhadap perbaikan layanan, 47 % menyatakan dipertahankan, 20 %
ditingkatkan 16 % ditambah SDM dan 17 % tidak ada komentar.
- Terhadap kualitas layanan 91,4 % baik dan sisanya 8,6 % biasa-biasa.
- Terhadap keramahan petugas 83 % baik dan 17 % perlu ditingkatkan.
- Terhadap waktu pelayanan 84 % cukup, 5 % masih perlu dipercepat dan
11 % tidak ada komentar.
Pengukuran kepuasan masyarakat tahun 2005 dilaksanakan pada Mei 2006
dengan perolehan nilai IKM 78,72 skala 100. Pada tahun 2006 pengukuran
kepuasan pengguna layanan dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat
daerah dengan perolehan kualitas layanan sangat membanggakan (93,71
skala 100).

4. 2. Akuntabilitas Penyelenggara Negara
Aparatur pemerintah sebagai aktor penting dalam menjalankan proses dan
praktek pengelolaan organisasi serta perancangan kebijakan publik, dewasa
ini semakin dituntut mewujudkan good governance. Kinerja aparatur pemerintah
yang semula bersandar pada prinsip tanggungjawab (responsibility) dan
kewajiban (obligation) kini harus berpedoman pula pada kriteria
akuntabilitas. Akuntabilitas yang menjunjung tinggi nilai tanggap
terhadap kebutuhan masyarakat (responsiveness to people needs) merupakan
resultan dari proses dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) serta globalisasi yang mencakup unsur transparansi, efisiensi
dan efektivitas, demokrasi dan kompetisi (Suharto, 2006). Layanan terpadu
sebagai upaya peningkatan kualitas dan memudahkan akses masyarakat
terhadap layanan publik, tidak dapat dipisahkan dari konsep tersebut.
- Transparansi, diwujudkan melalui publikasi informasi biaya, waktu,
persyaratan serta mekanisme prosedur yang harus dilalui dan dipenuhi
pemohon melalui brosur, papan informasi maupun layar sentuh. Di Kota
Yogya, Kota Parepare dan Kabupaten Sragen, transparansi meliputi informasi
biaya dan persyaratan pengurusan perizinan sebagaimana disebutkan
diatas telah dimiliki. Transparansi tidak hanya mencakup kepada aturan
normatif yang diformalkan dalam bentuk perda ataupun surat keputusan
bupati/walikota. Lebih jauh hal ini menyangkut kepada monitoring atas
sistem yang telah ditetapkan.
- Efisiensi, dalam efisiensi tercakup prinsip ekonomi untuk memaksimalkan
hasil melalui minimalisasi sumberdaya yang dibutuhkan. Efisiensi dalam
konteks layanan terpadu dibedakan atas efisiensi bagi pemerintah daerah
dan efisiensi masyarakat. Secara kelembagaan, pelimpahan pengurusan
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perizinan kepada layanan terpadu meringankan beban kerja dari dinas
teknis. Persoalan layanan perizinan bukan semata menyangkut seberapa
besar retribusi mampu diperoleh, namun lebih pada sejauhmana kualitas
layanan berhasil ditingkatkan.
Keberadaan layanan terpadu yang berada pada pusat pemerintahan pada
gilirannya memudahkan masyarakat dalam mencapainya. Pada masa
sebelumnya, pengurusan perizinan non perizinan mesti melalui beberapa
instansi. Keberadaan instansi yang tersebar serta masih lemahnya kontrol
atas terselesaikannya permohonan yang diajukan, menimbulkan
inefisiensi dan ketidakpastian waktu penyelesaian. Kemudahan aksesbilitas
serta beragamnya jenis layanan pada satu tempat menjadi nilai
plus dari keberadaan layanan terpadu. Keberadaan layanan perizinan
paralel di Kota Yogya, Kota Parepare dan Kabupaten Sragen merupakan
perwujudan hal tersebut.
- Efektivitas, konsep dasar efektivitas mengacu pada upaya melakukan
sesuatu yang benar. Efektivitas bisa ditinjau dari penyedia jasa layanan
dan sistem layanan yang disediakan. Adanya pembagian tugas dan
tanggungjawab yang jelas antar pegawai yang dipadukan dengan
kecakapan penguasaan bidang menjadikan layanan yang diberikan lebih
profesional dan terukur. Di Kota Yogja dan Kabupaten Sragen efektivitas
layanan terpadu terlihat dari adanya pelimpahan sebagian perizinan
maupun non perizinan pada tingkat kecamatan. Kondisi yang
berbeda terdapat di Kota Parepare yang mana penanganan seluruh
pelayanan perizinan non perizinan yang dikelola oleh kantor SINTAP
dilakukan secara mandiri tanpa mendesentralisasi pada tingkat kecamatan.
Hal ini terkait pula dengan luasan wilayah Kota Parepare yang tidak terlalu besar. Dari hal tersebut efektivitas sistem layanan merupakan hasil
modifikasi, disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan melandaskan
pada semangat untuk memudahkan dan meningkat pelayanan kepada
masyarakat.
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GAMBAR 4.2				
JUMLAH LEMBAR PERIZINAN NON
PERIZINAN YANG DIKELUARKAN
DI KABUPATEN SRAGEN

GAMBAR 4.2				
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- Demokrasi, keberadaan layanan terpadu yang menyediakan berbagai jenis
media kepada masyarakat untuk memberikan saran, keluhan maupun kritik
atas layanan yang diterima, membuka ruang bagi masyarakat dalam
mengontrol penyelenggara maupun berjalannya sistem layanan publik
yang terwadahi pada layanan terpadu. Adanya mekanisme pertemuan
rutin yang dilakukan setiap minggu maupun bulan, dengan memberikan
kesempatan pada setiap pegawai untuk menyampaikan saran maupun
mengkritisi berjalannya sistem, menjadi sumber informasi penting dalam
rangka evaluasi maupun meningkatkan kualitas layanan untuk selalu lebih
baik. Kondisi-kondisi tersebut telah diimplementasikan dan terus ditingkatkan
sebagaimana terlihat pada kelembagaan layanan terpadu di Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sragen dan Kota Parepare.
- Kompetisi, kompetisi berhubungan dengan mekanisme guna memacu
perkembangan sistem yang terwadahi pada layanan terpadu. Sistem
didorong untuk bersifat responsif terhadap perkembangan di
daerah, sebagaimana terlihat dari percepatan aplikasi teknologi
yang dipergunakan dalam pelayanan publik maupun kontrol terhadap
pegawai. Aplikasi touchsreen, penggunaan perangkat keras dan perangkat
lunak dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas pegawai pada
kelembagaan layanan terpadu di Kota Yogya, Kabupaten Sragen dan
Kota Parepare merupakan bentuk respon pemerintah daerah untuk
meningkatkan layanan pada masyarakat.
Muara akhir yang dicapai dari prinsip-prinsip tersebut diatas adalah
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
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Kepercayaan mencakup kepada institusi, pegawai maupun pimpinan yang
mengepalai daerah. Kepercayaan terhadap insitusi dapat diketahui dari
nilai indeks kepuasan layanan atas suatu layanan. Bagi pegawai daerah,
perbaikan citra penyelenggaraan birokrasi akan menghapus keengganan
masyarakat secara keseluruhan dalam bersentuhan dengannya.
Dalam konteks pimpinan daerah, perbaikan kualitas layanan publik
secara sungguh-sungguh membuka peluang kepala daerah meraih
kepercayaan masyarakat untuk memimpin kembali daerahnya
sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta.

4.3. Ekonomi Daerah
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan terpadu yakni
meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih
luas kepada masyarakat untuk memperolehnya. Pembentukan layanan
terpadu tidak dapat dilepaskan dari tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
Katalisasi pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi melalui peningkatan
investasi di daerah merupakan sisi lain yang diharapkan tercipta dari
keberadaan layanan terpadu. Dalam konteks studi, tinjauan dampak layanan
terpadu didasarkan pada perspektif makro perekonomian daerah dan
secara mikro menyoroti pada penerimaan daerah di kabupaten/ kota. Makro
ekonomi daerah melalui pencermatan atas besaran PDRB serta fungsi intermediasi
yang dilakukan lembaga perbankan dalam penghimpunan maupun
penyaluran dana kepada masyarakat, sedangkan penerimaan daerah
menyoroti pada pendapatan asli daerah sebagai komponen yang bersinggungan
langsung atas keberadaan layanan terpadu.
Kota Yogyakarta
PDRB Kota Yogya dalam kurun waktu 2002-2005 terus mengalami
peningkatan. Struktur kegiatan ekonomi didominasi kegiatan ekonomi
tersier yaitu perdagangan dan jasa. Dampak keberadaan Dinas Perizinan
terhadap PDRB daerah belum dapat dinyatakan secara eksplisit. Kondisi ini
tidak terlepas dari keberadaan Dinas Perizinan yang baru berdiri pada akhir
2005. Namun demikian adanya transparansi baik dari sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus dipenuhi serta dilalui oleh pemohon
merupakan nilai tambah guna meningkatkan investasi. Kondisi ini tercermin
pula dari besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima melalui Dinas
Perizinan. Pada tahun 2006, Dinas Perizinan berhasil melampaui target PAD
yang ditetapkan dari Rp. 1,75 milyar terealisasi Rp. 2,1 milyar. Untuk 2007
sampai dengan akhir semester I, telah mampu mengoleksi retribusi sebesar
Rp. 1,9 milyar atau 60 % dari target yang ditetapkan. Untuk aktivitas
perbankan di Kota Yogja, dengan mengacu pada statistik penghimpunan dan
penyaluran dana masih menunjukkan adanya peningkatan terutama pada
sisi penghimpunan. Total dana pihak ketiga pada tahun 2003 sebesar Rp. 5,9
trilyun dan terus meningkat menjadi 8,9 trilyun pada 2006. Penyaluran dana
sebagian besar diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil dan menengah. Selama
2003-2006 rata-rata penyaluran dana bagi sektor ini mencapai angka 74 %
dari nilai total.
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TABEL IV.3
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA PIHAK KETIGA
DI KOTA YOGYAKARTA
(dalam jutaan rupiah)
No
Tahun
			

Simpanan Dana
Total Kredit
Pihak Ketiga		

1.
2002
5.930.193
2.
2003
6.449.347
3.
2004
6.972.561
4.
2005
7.818.976
5.
2006
8.938.533
Sumber : Bank Indonesia, 2007

1.154.689
1.515.435
1.822.987
2.331.430
2.561.965

Kredit Mikro Kecil
dan Menengah
884.166
1.045.155
1.394.624
1.747.068
1.925.586

Secara kumulatif, penyaluran dana di Kota Yogja masih rendah. Hal ini dapat
diketahui untuk kurun waktu yang sama penyaluran rata-rata hanya berkisar
26 % dari keseluruhan dana pihak ketiga. Rendahnya Loan to Deposit Ratio
(LDR) tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik
dari aspek karakter, kondisi, kapasitas, jaminan (collateral) maupun
kondisi perekonomian secara makro. Menilik hal ini keberadaan layanan
terpadu yang mengedepankan transparansi layanan akan semakin mendorong
wirausahawan lokal untuk melegalkan usahanya dalam rangka membuka
akses terhadap lembaga perbankan.
Kabupaten Sragen
Secara keseluruhan kondisi perekonomian Kabupaten Sragen mengalami
peningkatan yang sangat menggembirakan. Pada 2002 sampai 2005
berdasarkan harga berlaku terdapat peningkatan nilai PDRB sampai dengan
± Rp. 1 trilyun. Sektor kegiatan yang mengalami peningkatan yang cukup
signifikan adalah sektor industri. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sejak 2000 sampai dengan 2005
menunjukan peningkatan nilai produksi industri besar dari Rp. 257
milyar menjadi 1.309 milyar atau naik 409 %. Pada periode yang sama,
nilai produksi industri kecil menengah melonjak dari Rp. 267 milyar menjadi
Rp. 576 milyar (naik 115 %). Peningkatan nilai produksi industri kecil
menengah ini tidak dapat dipisahkan dari semakin tumbuhnya aktivitas
ekonomi baru. Pada tahun 2005 jumlah industri kecil dan menengah telah
mencapai 16.245 unit naik 9,2 % dari tahun 2000 sebesar 4.811 unit. Jumlah
sentra industri naik dari 61 sentra pada tahun 2000 menjadi 104 sentra
2005. Hal ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah kabupaten yang
giat memacu pertumbuhan sektor industri khususnya industri kecil dan
rumahtangga. Pembebasan biaya retribusi perizinan yang diperuntukkan
bagi usaha pemula, padat karya maupun yang menempati kawasan industri
yang telah ditetapkan, menjadi strategi pemerintah daerah guna menumbuhkembangkan wirausahawan lokal. Kondisi ini langsung maupun tidak
langsung berpengaruh pula terhadap aktivitas perbankan di Kabupaten
Sragen. Lonjakan yang cukup fantastis terdapat pada sisi penyaluran dana
pihak ketiga. Penghimpunan dana pada 2006 sebesar Rp. 649 milyar
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sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp. 1.052 millyar. Ditarik mundur
dari 2002 rata-rata telah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat
(gambar 4.4).
GAMBAR 4.4
GRAFIK PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA PIHAK KETIGA
DI KABUPATEN SRAGEN (dalam jutaan rupiah)
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Gambar 4.4. menunjukkan sisi penyaluran dana memiliki nilai lebih besar
dari dana yang dihimpun. Kondisi ini memberikan informasi, bahwa banyak
lembaga perbankan di luar wilayah Kabupaten Sragen turut serta melakukan
pembiayaan. Secara agregat, pembiayaan terbesar difokuskan pada jenis
aktivitas ekonomi skala mikro, kecil dan menengah (tabel IV.4).
TABEL IV.4
PENYALURAN DANA LEMBAGA PERBANKAN DI KABUPATEN SRAGEN
(dalam jutaan rupiah)
No

Tahun

Total Kredit

1.
2002
2.
2003
3.
2004
4.
2005
5.
2006
Sumber : Bank Indonesia, 2007

530.918
686.650
901.959
1.076.681
1.208.900

Kredit Mikro Kecil dan Kecil
435.362
553.002
764.922
945.462
1.083.103

Sebagaimana daerah lain, perolehan retribusi dari izin maupun non perizinan
dapat dimonitor melalui rekapitulasi yang ada pada instansi layanan terpadu
maupun instansi pengelola pendapatan daerah. Retribusi yang diterima sejak
tahun 2002, baik dari perizinan maupun non perizinan terus meningkat dan
melampaui target yang telah ditetapkan (gambar 4.5.). Kondisi kabupaten
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yang kondusif disertai kualitas layanan yang prima merupakan faktor yang
memberikan pengaruh dalam menarik masyarakat untuk melegalkan kegiatan
maupun melengkapi administrasi kependudukannya. Konsekuensi lanjutan,
keberadaan layanan terpadu menjadi salah satu pemicu meningkatnya
perolehan pendapatan asli daerah. Dari 2002 sampai dengan 2006 nilai PAD
telah meningkat 300 % dari ± Rp. 22 milyar menjadi ± Rp. 88 milyar pada
2006 (gambar 4.6).
GAMBAR 4.5
PEROLEHAN RETRIBUSI PERIZINAN NON PERIZINAN PADA BADAN
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GAMBAR 4.6
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
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Kota Parepare
Kota Parepare merupakan kota pelabuhan. Data statistik PDRB menunjukkan
sektor perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi
merupakan dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukkan
struktur ekonomi daerah. Penghimpunan maupun penyaluran dana pihak
ketiga dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan. Penghimpunan dana selama jangka waktu tersebut
meningkat 135 % menjadi ± Rp. 545 Milyar dari semula ± Rp. 232 sedangkan
penyaluran dana meningkat 243 % menjadi ± Rp. 553 Milyar dari semula ±
Rp. 161 Milyar. Menarik untuk dicermati pada tahun 2006 angka penyaluran
kredit melampaui total penghimpunan dana. Kondisi ini menunjukan bahwa
aktivitas perbankan diluar wilayah Kota Parepare mulai ambil bagian
dalam membiayai kegiatan ekonomi di wilayah ini. Sektor usaha kecil dan
menengah masih mendominasi prosentase penyaluran dana di Kota Parepare,
dengan rata-rata penyaluran sejak 2002 sampai 2006 sebesar 93 % dari
keseluruhan pembiayaan.
GAMBAR 4.7
GRAFIK SIMPANAN DAN PENYALURAN DANA PIHAK KETIGA
DI KOTA PAREPARE (dalam jutaan rupiah)
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000

Simpanan Dana
Pihak Ketiga

200.000

Kredit

150.000
100.000
50.000
0
2002

2003

2004

2005

2006

Tahun

Sumber : Data diolah Litbang KPK, 2007

Studi Implementasi Layanan Terpadu di kabupaten/kota

81

GAMBAR 4.8
TOTAL KREDIT DAN NILAI KREDIT MIKRO KECIL MENENGAH
DI KOTA PAREPARE (dalam jutaan rupiah)
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Retribusi yang diperoleh dari layanan perizinan non perizinan di Kantor SINTAP
menunjukkan bahwa penerimaan pada layanan perizinan mengalami peningkatan
yang cukup signifikan dengan kenaikan hampir 100 % selama rentang waktu
2002 sampai dengan 2006. Untuk layanan non perizinan walaupun jumlah
retribusi yang disumbangkan tidak sebesar layanan perizinan namun
peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi
kependudukan mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat dari
kenaikan retribusi yang mencapai peningkatan ± 1200 %.
Realisasi penerimaan PAD di Kota Parepare terus mengalami peningkatan.
Pertumbuhan terbesar terdapat pada penerimaan retribusi pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagai sebuah daerah dengan sumberdaya yang terbatas, peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu
upaya dalam menarik minat investasi guna beraktivitas di daerah ini. Hal ini
merupakan salah satu alasan mengapa realisasi target yang ditetapkan
selama jangka waktu empat tahun terakhir selalu mampu untuk dilampaui.
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GAMBAR 4.9
PEROLEHAN RETRIBUSI PERIZINAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA
PADA KANTOR PERIZINAN SINTAP KOTA PAREPARE (dalam jutaan
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Sumber : Data diolah Litbang KPK, 2007

GAMBAR 4.10
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE
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BAB V

PENUTUP
5.1. Temuan Studi
Temuan studi merupakan hasil yang diperoleh dari pembahasan yang telah
dilakukan pada bab sebelumnya. Temuan studi menjabarkan hasil
pembahasan yang telah dilakukan kedalam pointer-pointer utama. Adapun
temuan studi yang diperoleh yaitu :
Kota Yogyakarta
- Saat ini layanan terpadu di Kota Yogyakarta berbentuk dinas. Pada masa
awal bentuk kelembagaan merupakan unit pelaksana teknis dengan pola
layanan satu atap (UPTSA). Peningkatan status lembaga merupakan
penjabaran program prioritas pemerintah kota dalam upaya memaksimalkan
layanan kepada masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan
adil.
- Jumlah keseluruhan perizinan di Kota Yogyakarta sebanyak 76 jenis. Dari
jumlah tersebut, 35 jenis perizinan telah dikelola oleh Dinas Perizinan.
Perizinan yang di kelola dengan satu atap dan satu pintu merupakan izinizin yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, serta berkaitan pada upaya
memacu peningkatan dan menumbuhkembangkan usaha, khususnya sektor
usaha kecil dan menengah. Untuk meningkatkan keragaman layanan bagi
izin-izin yang belum dikelola oleh Dinas Perizinan, maka Dinas Perizinan
Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan sebagian kecil luasan ruang
pada gedung yang ditempati bagi dinas teknis untuk membuka counter
pelayanan. Sifat counter hanya sebagai penerima berkas, sedangkan
pemrosesannya tetap dilakukan oleh dinas teknis.
- Penetapan bentuk kelembagaan layanan terpadu di Kota Yogyakarta kedalam
dinas didasari pertimbangan :
• Bentuk kelembagaan “Dinas Perizinan” dipandang lebih fleksibel dalam
mengusulkan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai
perbaikan pelayanan masyarakat.
• Kewenangan lembaga meliputi pemberian, penolakan, pembatalan,
pencabutan legalisasi duplikat dan pengawasan perizinan merupakan
beban kerja yang berat sehingga status kelembagaan dalam bentuk
Dinas Perizinan akan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut
secara lebih efektif serta dapat mengatasi permasalahan dengan
baik.
• Bentuk kelembagaan Dinas Perizinan selanjutnya akan menghilangkan
hambatan psikologis pada saat berkoordinasi dengan dinas terkait
dibandingkan apabila masih dalam bentuk UPTSA.
- Layanan non perizinan dilayani pada tingkat kecamatan. Dengan luas
wilayah kota yang tidak terlalu besar serta mobilitas penduduk yang sangat
tinggi, layanan non perizinan di Kota Yogyakarta dirasakan akan lebih
efektif dan efisien apabila dilimpahkan pada tingkat kecamatan dengan
tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan.
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Kabupaten Sragen
-

-

-

-

-

Layanan terpadu di Kabupaten Sragen diawali dari bentuk Unit Pelayanan
Terpadu (UPT). Dalam perkembangannya UPT mengalami peningkatan
status menjadi Kantor Pelayanan Terpadu dan kemudian berubah dalam
bentuk Badan Pelayanan Terpadu. Dengan peningkatan layanan status
menjadi badan, maka kualitas layanan masyarakat menjadi meningkat,
serta fungsi sebagai koordinator dalam hal pelayanan kepada masyarakat
menjadi lebih mengemuka.
Pada saat awal berdiri, penentuan jenis perizinan non perizinan yang
terwadahi dalam layanan terpadu di Kabupaten Sragen didasarkan pada
perizinan yang pada saat tersebut paling dibutuhkan oleh masyarakat.
Seiring proses berjalan, layanan ditujukan untuk mendukung tumbuhnya
investasi di daerah. Jenis layanan di awal terdiri atas 15 perizinan dan
8 non perizinan. Bersamaan dengan peningkatan status kelembagaan
menjadi kantor, jenis layanan ditingkatkan menjadi 52 perizinan dan 10
non perizinan. Sampai dengan saat ini jenis layanan perizinan non perizinan
telah mencapai 59 jenis perizinan dan 10 layanan non perizinan.
Lingkup wilayah pelayanan Badan Pelayanan Terpadu melayani seluruh
wilayah Kabupaten Sragen. Layanan non perizinan yang berada pada
badan layanan tersebut hanya melayani pada tingkat lokal kecamatan
dimana badan tersebut berada. Cukup luasnya wilayah Kabupaten Sragen
merupakan salah satu hal yang mendasarinya pelimpahan layanan non
perizinan pada tingkat kecamatan.
Dalam usaha meningkatkan investasi dan perekonomian daerah,
Kabupaten Sragen memberikan kemudahan perizinan bagi investor
pemula berupa kemudahan, pengurangan atau pembebasan biaya retribusi
perizinan bagi investor pemula untuk izin prinsip, izin lokasi, izin perubahan
peruntukkan tanah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, surat izin
usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar industri,
dengan kriteria :
Usaha yang sifatnya ramah lingkungan.
Lokasi berada pada zona industri ataupun lokasi lain yang sesuai dengan
peruntukkannya.
Mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama
dalam penyerapan tenaga kerja.

Kota Parepare
- Pembentukan layanan terpadu di Kota Parepare muncul dari keinginan
masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara cepat dan transparan.
Keinginan ini sering disampaikan pada acara tudung sipulung antara
walikota dan masyarakat. Tudung sipulung merupakan diskusi lepas antara
walikota dengan masyarakat yang biasanya diselenggarakan di pendopo
kelurahan untuk mendengarkan keluhan masyarakat.
- Diawal berdiri, layanan terpadu Kota Parepare mengelola 7 jenis layanan
yang terdiri atas 6 perizinan dan 1 non perizinan. Pada 2003 status
kelembagaan ditingkatkan dalam bentuk kantor. Jenis perizinan maupun
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non perizinan yang ditangani mengalami peningkatan hingga mencapai 13
layanan. Sampai saat ini telah melayani 19 dari 32 jenis layanan perizinan
non perizinan yang ada di Kota Parepare. Adapun prioritas perizinan yang
disatu atapkan ditujukan bagi perizinan yang dibutuhkan masyarakat banyak.
- Layanan terpadu di Kota Parepare sebatas koordinasi layanan administratif,
sedangkan aspek teknis tinjauan lapangan dan perolehan retribusi tetap
diserahkan kepada masing-masing dinas teknis. Guna meningkatkan iklim
investasi, biaya retribusi bagi izin usaha perdagangan, tanda daftar industri
dan izin usaha industri dibebaskan. Untuk meningkatkan tertib administrasi
kependudukan, bagi penduduk tidak mampu biaya pengurusan akta
kelahiran juga tidak dipungut biaya.
- Proses rekruitmen bagi pegawai yang ditempatkan di layanan terpadu
relatif berbeda dengan instansi lain. Pola rekruitmen berada langsung
dibawah koordinir walikota melalui Bappeda. Kepada tiap pegawai diberikan
pelatihan dengan fokus pada softskills guna meningkatkan kemampuan
dalam pelayanan kepada masyarakat.

5.2. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan studi dapat ditarik sejumlah kesimpulan yang
merupakan ikhtisar dari hasil pembahasan.
- Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya mewujudkan tatakelola
pemerintah yang baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan
(fairness) merupakan hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam perbaikan
maupun peningkatan layanan publik.
- Dasar hukum kelembagaan layanan terpadu dapat ditetapkan melalui
surat keputusan bupati/walikota maupun melalui peraturan daerah.
Ditinjau dari kekuatan hukumnya, bentuk lembaga layanan terpadu yang
dituangkan dalam perda akan lebih menjamin keberlanjutan eksistensi
lembaga.
- Bentuk kelembagaan layanan terpadu dari wilayah yang dilakukan studi
dengan pola layanan satu atap satu pintu terdapat di Pemerintah Kota
Yogyakarta. Namun demikian bentuk kelembagaan layanan perizinan dan
non perizinan pada Kabupaten Sragen dan Kota Parepare masih mampu
melayani masyarakat secara transparan, akuntabel dan adil dengan
didasarkan pada masih rendahnya pengaduan dari masyarakat.
- Keberadaan layanan non perizinan pada layanan terpadu akan memberikan
nilai tambah, khususnya bagi pemohon yang membutuhkan dukungan
dokumen non perizinan, sehingga yang bersangkutan dapat langsung
mengurus kekurangannya dokumen non perizinan tersebut pada tempat
yang sama.
- Layanan terpadu selain dalam rangka meningkatkan layanan publik juga
dapat dijadikan sebagai acuan dalam memacu investasi serta pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi daerah.
- Layanan terpadu merupakan lembaga yang bersinggungan langsung
dengan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang
tinggi, mempunyai spesifikasi keahlian khusus serta mampu merespons
permintaan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.
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5.3. Rekomendasi
Rekomendasi berisi saran guna meningkatkan kualitas layanan publik pada
layanan terpadu :
-

Rekomendasi Bagi Pemerintahan Daerah
Izin merupakan instrumen yang dipergunakan guna mengatur aktivitas
pada suatu kabupaten/kota. Kabupaten/kota hendaknya menginventarisir
jumlah dan jenis perizinan yang memiliki volume layanan tinggi untuk
menentukan prioritas izin yang dikelola dengan satu atap dan satu pintu.
Keberadaan layanan terpadu dapat dijadikan sebagai upaya dalam
meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.
Pemerintah kabupaten/kota hendaknya meningkatkan kemudahan layanan
dan ketaatan tertib administrasi kependudukan misalnya layanan non
perizinan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) sehingga dapat segera
memperoleh kepercayaan atas keberpihakan pemerintah terhadap
masyarakat.
Adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan dari pemerintah
pusat ke kabupaten/kota harus diikuti dengan penyederhanaan jenis
perizinan, terutama yang memiliki fungsi yang hampir sama (misal. TDP
dan SIUP) dan menyatukan jenis perizinan yang pengurusannya bisa
dilakukan secara paralel (misal SITU dan HO paralel dengan SIUP, TDP,
IUI dan TDI).
Bentuk kelembagaan layanan terpadu pada pemerintah kabupaten/kota
tidak dapat ditentukan secara definitif. Kondisi kemajuan masyarakat dan
karakteristik wilayah akan sangat menentukan lembaga yang dinilai
tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian
kelembagaan dengan status Dinas Perizinan lebih mampu merealisasikan
layanan dengan pola satu pintu satu atap, mengingat fungsi pemberian
perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 41 tahun 2007 ada pada lembaga tersebut.
Kantor dan badan merupakan lembaga teknis daerah yang secara fungsi
merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk
lembaga kantor atau badan sebagian besar akan banyak bersifat
administratif dengan pola layanan satu atap. Bentuk kelembagaan kantor
tidak menjadi masalah sepanjang dinas teknis menerapkan transparansi
tentang batas waktu penyelesaian, biaya, persyaratan dan prosedur layanan.
Adanya pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota pada kepala kantor
untuk mengkoordinir dinas teknis lain dapat dijadikan sebagai upaya dalam
mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan dinas teknis.
Faktor evaluasi serta pengawasan memegang peranan penting atas kualitas
layanan. Keberadaan layanan terpadu tidak hanya berhenti pada tingkatan
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eksistensi lembaga namun terus dilakukan inovasi serta ditingkatkan kinerjanya dengan tetap mencermati kondisi didaerah. Pengukuran indeks
kepuasan masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam
mengevaluasi keseluruhan sistem di layanan terpadu.
Dalam melaksanakan layanan perizinan dapat digunakan teknologi
elektronik yang mudah dipahami (user friendly) baik bagi masyarakat dan
atau pegawai misalnya sosialisasi informasi layanan (touchscreen), input
dan proses data, pembayaran retribusi, pengawasan pegawai, koneksi
jaringan dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pemerintahan
yang lebih rendah.
- Rekomendasi bagi Instansi
Pola-pola pembinaan terhadap kelangsungan pengelolaan layanan publik
perlu dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi antar instansi serta
menerapkan mekanisme reward and punishment guna memotivasi daerah
untuk berkompetisi dalam hal layanan publik.

5.4. Keterbatasan Studi
Dalam penyusunan studi ini terdapat keterbatasan yang merupakan kekurangan
maupun kelemahan studi. Adapun keterbatasan studi adalah :
- Kondisi layanan terpadu yang dihimpun/digali tidak menyoroti secara
detail untuk tiap subsistem yang ada didalamnya.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan tidak berdasarkan
tahun yang sama sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi yang
dihasilkan.
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_________Keputusan Walikota No. 103 tahun 2001 tentang Pembentukan
Unit Sistem Perizinan Satu Atap Daerah Kota Parepare.
_________Keputusan Walikota No. 120 Tahun 2001 tentang Persyaratan dan
Waktu Pemrosesan Surat Izin Yang Dikelola/Diproses Oleh Unit SINTAP Kota
Parepare.
_________Keputusan Walikota No. 181 Tahun 2003 tentang Penambahan
Jumlah Jenis Perizinan Bahan Pelayanan Yang Dikelola Melalui Sintap Kota
Parepare.
_________Keputusan Walikota No. 39 Tahun 2006 tentang Penambahan
Jumlah Jenis Perizinan Yang Dikelola Melalui Kantor Pelayanan Perizinan
Daerah Kota Parepare.
_________Keputusan Walikota No. 98 Tahun 2006 tentang Penetapan
Pemberian Uang Makan Bagi Personil Kantor Pelayanan Perizinan Daerah
Kota Parepare Tahun Anggaran 2006.
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_________Keputusan Walikota No. 99 Tahun 2006 tentang Penempatan
Personil Pada Kantor Pelayanan Perizinan Daerah Kota Parepare Tahun
Anggaran 2006
_________Keputusan Walikota No. 100 Tahun 2006 tentang Penetapan
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Daerah Kota
Parepare.
_________Keputusan Walikota No. 101 Tahun 2006 tentang Penetapan
Pemberian Uang Transport Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pelayanan
Perizinan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2006.
_________Keputusan Walikota No. 252 Tahun 2006 tentang Penetapan
Pemberian Uang Transpor Kepada Staf Kantor Pelayanan Perizinan Daerah
Kota Parepare Yang Bertugas Mengantar SKRD ddan Surat Perizinan Lainnya.
_________Keputusan Walikota No. 450 Tahun 2006 tentang Pengalihan
Kewenangan Penandatanganan KTP dan KK Dalam Wilayah Kota Parepare.
_________Keputusan Walikota No. 578 Tahun 2006 tentang Penetapan
Pemberian Biaya Transport Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pelayanan
Perizinan Kota Parepare.
_________Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya
Akta Kelahiran Bagi Keluarga Miskin.
_________Keputusan Walikota No. 85 Tahun 2007 tentang Penempatan
Personil Pada Kantor Pelayanan Perizinan Daerah Kota Parepare.
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Sumber Data Elektronik
http://www.bi.go.id
http://www.doingbusiness.org
http://www.menpan.go.id
http://www.transparency.org
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