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A. PENDAHULUAN 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan masalah kondisi existing 

perizinanan di Kota Yogyakta serta upaya inovasi yang dilakukan oleh pemeritah Kota 

Yogjakarta dibawah Dinas Perizinan. Makalah ini juga akan menjelaskan mengenai 

terobosan inovasi yang unik dari Dinas Perizinan dengan membuat lembar kendali 

(rooting slip) yang berbasis teknologi infomasi yang memudahkan berkas dapat dikontrol 

oleh semua pihak, baik staf maupun warga negara yang mengurus izin. Dengan adanya 

rooting slip ini, dapat membantu dalam meminimalisir keterlambatan dan bahkan lebih 

cepat dari seharusnya. 

Oleh karena itu, dengan adanya ide kreatif ini memberikan dampak yang sangat 

signifikan bagi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan berbagai penghargaan dan 

pengakuan secara nasional maupun internasional.   

 

B. KONTEKS MASALAH PERIZINAN 

Desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah 

daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik 

yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan adanya otonomi daerah telah 

memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat 

diserahkan kepada daerah otonom, sehingga daerah otonom dapat lebih cepat dalam 

merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

Dengan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan 

otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sumberdaya 

manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang 
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ada. Oleh karena itu, daerah dengan segenap kemampuan yang ada, berusaha sekuat 

tenaga untuk menggali potensi ekonominya secara maksimal. Salah satu potensi ekonomi 

yang menjadi prioritas bagi pemasukan daerah adalah berasal dari pelayanan perizinan.   

Dalam hal pelayanan perizinan, pemerintah pusat telah membuat pedoman bagi 

penyelenggaraan pelayanan publik (terutama perizinan) yang berorientasi pada 

masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

berinisiatif melakukan regulasi dengan menerbitkan tiga Keputusan Menteri (Kepmen) 

yang merupakan dasar hukum untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. Pertama, Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. Kedua, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  No. 

25/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Pemerintah. Ketiga, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  No. 

26/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain regulasi dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 

Regulasi tersebut disusun dalam paradigma di mana sebagian besar urusan 

pemerintah dalam pelayanan publik menjadi kewenangan daerah, sehingga keempat 

keputusan tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan pelayanan sesuai dengan 

kemampuan daerah. Ini berarti pemerintah daerah  dapat menetapkan sistem dan pola 

pelayanan publik yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga 

dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan kualitas yang lebih baik (Sahetapy, 

2004;7).  

Berdasarkan kebijakan di atas, beberapa pemerintah daerah melakukan berbagai 

pembenahan dan terobosan inovatif dalam melakukan reformasi pelayanan yang terkait 

dengan perizinan. Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah tidak hanya berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

melainkan juga sebagai tanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya terhadap 

eksternalitas negatif dari aktifitas sosial ekonomi. Sebab dengan adanya pelayanan 

perizinan yang baik, maka akan tercipta lingkungan sosial ekonomi yang kondusif. 



 Suhirman (2002;9) mengatakan bahwa perizinan merupakan instrumen kebijakan 

pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin 

ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Perizinan juga merupakan instrumen 

untuk alokasi barang publik secara efisien, adil, mencegah asimetri informasi, dan 

perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen 

pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk 

kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan 

yang jelas, maka perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela 

kepentingan masyarakat atas tindakan yang berdasarkan pada kepentingan individu.  

Mohammad Ismail (dalam Sudrajat, 2006) bahwa di Indonesia terdapat berbagai 

kelemahan birokrasi di dalam memberikan pelayanan publik, antara lain: 

a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi hampir disetiap tingkatan unsur pelayanan, 

mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan 

pertanggungjawaban instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, 

maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama 

sekali.  

b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada 

masyarakat sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan 

tersebut.  

c. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya 

sangat kurang terkoordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih atau 

pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan 

yang lain.  

d. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan 

dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level. Sehingga penyelesaian 

pelayanan terlalu lama. Berkaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, 

kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah 

sangat kecil, dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan 

penanggungjawab pelayanan dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi 

ketika pelayanan diberikan juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah 

pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaian.  

e. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan (khususnya 



dalam pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang 

diberikan. 

 Idealnya adalah kebijakan perizinan haruslah diarahkan untuk memperbaiki 

kelembagaan, perilaku birokrat, dan prosedur yang memungkinkan terciptanya iklim 

usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Fahmi Radhi 

(Kedaulatan Rakyat, 2 Agustus 2006) upaya untuk menerapkan kebijakan perizinan 

yang memungkinkan terciptanya iklim usaha yang kondusif harus dilakukan dengan 

menerapkan kebijakan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan One Stop Service (OSS).  

Sejak otonomi daerah, beberapa daerah telah menata ulang kebijakan perizinan 

dengan kebijakan UPT yang dikenal dengan Pelayanan Satu Atap. Pada dasarnya tidak ada 

perubahan berarti dengan UPT dalam pengurusan izin usaha masih melibatkan berbagai 

dinas terkait. Perubahannya adalah berbagai dinas terkait yang berwenang mengeluarkan 

izin ditempatkan di satu atap, sehingga pelaku usaha atau masyarakat tidak perlu bolak 

balik mendatangi beberapa dinas terkait yang sebelumnya terpisah tempatnya. Upaya 

lain yang bisa diterapkan dalam kebijakan perizinan adalah dengan menerapkan OSS. 

Penerapan OSS ini dapat  lebih menyederhanakan prosedur pemberian izin dan 

mempercepat proses perizinan usaha. 

 Kota Yogyakarta yang mempunyai komitmen dalam melakukan pembenahan 

organisasi perizinan dengan menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan 

reformasi pelayanan perizinan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) menjadi 

Dinas Perizinan (Hery Zudianto, 2005). Sebagaimana diketahui, perizinan di Kota 

Yogyakarta setelah mengindentifikasi ada tujuh puluh enam jenis izin yang dilayani oleh 

tujuh belas  instansi dan ada tiga belas non-perizinan bidang catatan sipil serta beberapa 

perizinan bidang kependudukan dan surat keterangan/pemberitahuan. Beberapa jenis 

perizinan pengurusannya diintegrasikan di UPTSA Kota Yogyakarta berdasarkan 

Keputusan Walikota Yogyakarta No. 01/2000 yang mulai operasional sejak Januari 2000.  

  Dalam prakteknya, pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh UPTSA Kota 

Yogyakarta terhadap masyarakat pengguna layanan belum bisa diharapkan dan masih 

banyak kelemahan, sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang 

menyebabkan tidak efektif dan efisien, antara lain: status organisasi UPTSA belum 

mandiri/dan non-struktural, sehingga koordinasi perizinan terhambat birokrasi; 

Kewenangan pelayanan perizinan terbatas pada tahap awal /front office, proses perizinan 



masih di instansi teknis, prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan yang masih 

berbelit dan tidak efisien; persyaratan perizinan yang berdiri sendiri antarjenis perizinan, 

sehingga terjadi duplikasi persyaratan (misal IMBB, HO dan Izin Teknis), belum adanya 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jenis perizinan, waktu proses perizinan 

belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, petugas pelayanan kurang menguasai 

permasalahan secara teknis (Dinas Perizinan, 2005). 

 Dengan berbagai permasalahan di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta, 

berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan khususnya perizinan yang 

sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka 

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang diatur 

dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 17/2005 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta  yang disyahkan 1 

Nopember 2005 dan mulai operasional Januari 2006. 

 

C. PERMASALAHAN 

1. Bagiamanakah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan inovasi dalam 

pelayanan publik di Dinas perizinan. 

2. Bagiamanakah model inovasi pelayanan publik menggunakan rooting slip berbasis 

teknologi informasi 

3. Bagaimanakah hasil dan dampak pelayanan terhadap keberadaan rooting slip. 

 

D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Yogyakarta No. 17/2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perizinan, 15 Nopember 2005 dan mulai operasional 02 Januari 2006 yang sebelumnya 

dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, Pemerintahan Kota 

Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang mulai 

operasional Januari 2000.  

Penataan organisasi perizinan dari UPTSA menjadi Dinas Perizinan di Kota 

Yogyakarta menjadi titik tolak bagi reorganisasi perizinan di lingkungan Pemerintahan 

Kota Yogyakarta. Sebab dengan adanya penetaan organisasi tersebut menandakan bahwa 

pengurusan perizinan satu pintu ini dibawah dinas tersendiri akan lebih efisien dan efektif. 



Sebab UPTSA merupakan wadah koordinasi pengurusan izin dengan sistem satu atap. 

UPTSA bersifat lembaga non-struktural yang melayani izin hanya melalui front office. 

UPTSA melayani tiga belas izin dari tujuh instansi teknis pemberi izin dan melayani tiga 

belas non-perizinan.  

Pada saat UPTSA, persyaratahan izin dapat dilengkapi selama proses pengurusan 

izin berlangsung, proses izinnya masih parsial dan sebagian izin menggunakan routing slip, 

belum diukur dengan Indeks Kepuasan konsumen (IKM), masa berlaku izin tidak 

terpantau, data dokumen perizinan belum tertata rapi sebab masih terpusat di dinas 

teknis, pengaduan masih lewat surat, telpon, dan datang langsung. Sedangkan untuk 

kinerja, belum ada sisten prosedur izin dan personil atau staf hanya mengetahui izin 

tertentus saja dengan durasi waktu pengurusan izin lebih lama dari ketetapan aturan, 

peningkatan sumberdaya manusia dengan mengadakan  pelatihan teknis khusus 

operator, dan koneksi antarinstansi masih manual. 

Sedangkan dibawah Dinas Perizinan saat ini, persyaratan bila tidak lengkap secara 

sistem (aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan) tidak dapat memproses atau 

tidak dapat dieksekusi dan kedepan persyaratan melalui keterpaduan database, proses 

izinnya dilakukan secara terpadu dan bertahap dengan menggunakan routing slip pada 

semua jenis perizinan dan dapat dipantau setiap tahapan, bahkan kedepan izin dapat 

diproses dengan sistem informasi dengan syarat menyatu. Sudah diukur dengan mengisi 

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk masa berlaku izin dapat diterbitkan 

pemberitahuan habis masa berlaku secara otomatis sesuai data yang ada dan kedepan 

sebelum izin lama habis sudah disiapkan izin baru.  

Untuk kinerja Dinas Perizinan, penerapan sistem dan prosedurr yang didukung 

aplikasi sehingga memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan semua proses 

pelayanan perizinan. Untuk durasi waktu, lebih singkat/minimal sama dengan aturan atau 

akan lebih singkat bila diproses secara paralel. Koneksi dengan instansi terkait dilakukan 

dengan menggunakan email atau data yang dapat terkoneksi dengan kecamatan. 

Pembayaran retribusi menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi satu atap 

dengan Dinas Perizinan atau kedepan dapat online dengan Bank lain selain Bank 

Pembangunan Daerah.  

Perbandingan reorganisasi organisasi perizinan dari UPTSA menjadi Dinas Perizinan 

secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini: 



Tabel 1. Perbandingan Inovasi Pelayanan Perizinan dari UPTSA menjadi Dinas Perizinan. 

 

 
UPTSA DINAS PERIZINAN  

Persyaratan 

Izin 

Dapat dilengkapi selama proses Bila tidak lengkap secara sistem 

(aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Perizinan ) tidak dapat memproses  

atau tidak dapat dieksekusi 

Proses Izin Izin diproses secara parsial  Izin diproses secara terpadu dan 

bertahap 

Routing Slip Sebagian izin dengan slip kendal/ 

Routing Slip 

Routing slip dengan Sistem Informasi 

dapat terpantau setiap tahapan 

Masa Berlaku Masa berlaku izin tidak dapat 

dipantau 

Dapat diterbitkan pemberitahuan 

habis masa berlaku secara otomatis 

sesuai data yang ada 

Pengaduan Persurat, telpon, datang 

langsung 

Dapat mengirim email Dinas Perizinan 

atau menulis langsung pada touch 

screen yang terhubung dengan 

seluruh jajaran Dinas Perizinan 

Kinerja - Belum ada sistem prosedur 

izin 

- Personil hanya mengetahui  

izin tertentu 

- Penerapan sistem dan prosedur 

dengan aplikasi perizinan  

- Petugas menguasai semua proses 

izin  

Durasi Waktu Lebih lama dari ketetapan dalam 

aturan 

Waktu lebih singkat/minimal sama 

dengan aturan 

Pembayaran 

Retribusi 

Langsung counter Menempatkan Bank Pembangunan 

Daerah menjadi satu atap dengan 

Dinas Perizinan 

Sumber: Dinas Perizinan, 2011 



  

Dengan adanya inovasi pelayanan perizinan dibawah Dinas Perizinan, telah 

memberi banyak manfaat bagi masyarakat, karena pengurusan izin bisa dilakukan satu 

pintu dengan sistem terpadu terutama dengan menggunakan lembar kendali (rooting slip) 

dalam proses pelayanan publik. 

 

E. MODEL DAN PROSEDUR INOVASI PELAYANAN MENGGUNAKAN ROOTING SLIP. 

Routing slip adalah lembar kendali yang diaplikasikan melalui suatu sistem. Lewat 

aplikasi routing slip ini proses izin dapat di pantau untuk setiap proses/tahapannya. 

Disamping untuk pengendalian internal, masyarakat/pemohon dapat mengetahui proses 

izin mereka dengan memasukkan nomor pendaftaran izin melalui touch sreen. Dengan 

adanya aplikasi routing slip ini terlihat bahwa kinerja dinas untuk mencapai visi dan 

misinya akan terwujud dengan adanya kepastian waktu dan kecepatan dalam proses 

setiap izin. 

Rooting slip ini merupakan salah satu inisiatif dari Kepala Dinas yang berangkat dari 

kegelisahan dengan semakin banyaknya warga yang pengurus Izin, tapi masih banyak 

komplain terkait dengan proses   

Dalam implementasinya, routing slip ini mampu memberikan pelayanan yang 

maksimal dengan tingkat kontrol yang baik oleh konsumen maupun atasannya langsung. 

Sehingga kemacetan dan keberlangsungan proses perizinan tersebut dapat dipantau 

dengan menggunakan touch screen. Sedangkan kontrol atasan dapat diketahui dengan 

memberikan paraf pada lembar kendali terhadap kinerja staf dalam menangani izin. 

Bahkan bila dilihat dari proses akuntabiltas pelayanannnya, routing slip berbasis teknologi 

informasi diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan terutama 

yang terkait dengan adanya kepastian waktu, syarat, biaya, akuntabilitas, dan terjangkau. 

Sebagaimana yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini: 



 

 Sumber: Dinas Perizinan, 2011 

  Gambar 1.  Akuntabilitas Routing Slip Berbasis TI 

Dengan adanya akuntabiltas sistem routing slip berbasis teknologi 

informasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sesuai 

dengan harapan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya respon dari 

konsumen yang merasakan bahwa proses perizinan di Dinas Perizinanan Kota 

Yogyakarta untuk prosedur dan pelayanan sudah sangat baik dan cepat.  

Mekanisme dan prosedur dari lembar kendali ini dimulai saat warga 

negara memenuhi syarat semua berkas yang sudah ditentukan, kemudian staf 

yang menerima berkas mengisi kartu lembar kedali yang masih besifat manual 

untuk di isi. Bentuk lembar kendali dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini: 

Akuntabilitas   

 Produk  

Akuntabilitas 

pelayanan 

Akuntabilitas 

Biaya 

KEPASTIAN 
PROSES IZIN 
- Waktu 
- Syarat 
- Biaya 
- Akuntabilita 
- Terjangkau 

 



 

Gambar. 2. Contoh Lembar kendali manual 

 

Lembar kendali ini, kemudian lembar ini di input ke sistem aplikasi 

komputer oleh staf IT yang menjadi basis data warga yang mengurus ijin  tertentu. 

Bentuk aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini: 

 



 

Gambar 3. Aplikasi Lembar Kendali 

Apabila data base perizinan sudah tersimpan dalam sistem aplikasi 

komputer tersebut,  maka warga yang mengurus izin bila ingin mengetahui 

sejauhmana perizinannya dapat dilihat dengan menggunakan komputer yang 

telah disediakan di Dinas perizinan. Dalam komputer tesebut akan muncul posisi 

proses perizinannya. Apabila sudah lengkap, maka pada layar komputer dan akan 

diketahui secara detail kronologis perizinannya. Hasil tampilan proses perizinan 

dapat dilihat pada gabar 4 dibawah ini:  



 

  Gambar 4. Hasil Tampilan Proses Lembar Kendali 

Dengan adanya lembar kendali tersebut, memberikan kemudahan dan kepuasan 

bagi warga yang mengurus izin untuk mengetahui secara pasti dan tanpa keraguan terkait 

dengan  waktu dalam proses perizinan yang lebih tepat dan cepat. Sebab lembar kendali 

ini juga dapat sebagai lembar kontrol bagi pegawai Dinas Perizinan yang tidak sigap dalam 

menjalankan tugas dan pimpinan akan mengetahui proses dan kendala dalam pengurusan 

perizinan. 

 

F. DAMPAK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA  

 Dengan adanya inovasi organisasi perizinan menjadi dinas tersendiri merupakan 

terobosan yang kreatif dan inovatif dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan 

efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dengan menjadikan Dinas Perizinan menjadi icon 

pemerintah Kota Yogyakarta dan pada 2008 mendapat Sertifikat ISO 900/1.   



 Dengan hasil  tersebut di atas, menunjukkan bahwa reformasi organisasi 

perizinan dalam wadah Dinas Perizinan telah menunjukkan pengakuan dan prestasi yang 

diakui baik ditingkat nasional maupun internasional. Ditingkat nasional, Dinas Perizinan 

mendapat Bung Hatta Award dan Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK),. Sedangkan ditingkat internasional, Dinas Perizinan diakui dengan adanya Sertifikat 

ISO 900/1, dan Transparansi Internasional, serta sering didatangi tamu dari negara lain 

sebagai lesson learn terkait dengan pengelolaan perizinan. Bahkan inovasi rooting slip ini 

dijadikan kebijakan oleh Walikota untuk diaplikasikan pada semua instansi yang masih 

mengurus perizinan di Kota Yogyakarta. 

 

G. KESIMPULAN 

Upaya inovasi telah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan 

membentuk Dinas Perizinan yang mendapat sambutan dan penghargaan dari dalam 

maupun luar negeri ini sangat ditentukan oleh adalah komitmen yang kuat dari kepala 

daerah serta inisitif yang cerdas dari staf untuk mengembangkan terobosan yang  kreatif 

dan menarik, sehingga daya upaya tersebut akan menbuahkan hasil yang maksimal. 
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