BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Implementasi reformasi birokrasi di Indonesia telah memberikan pergesaran
pardigma tata pemerintahan Indonesia menuju terwujudnya good governance. Menurut
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia, terdapat 8 area perubahan fundamental dalam melakukan reformasi
birokrasi yaitu: (1) Organisasi; (2) Tata laksana; (3) Pengawasan; (4) Sumber Daya
Manusia Aparatur; (5) Peraturan Perundang-Undangan; (6) Akuntabilitas; (7)
Pelayanan publik; dan (8) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Prasojo, 2013). Salah satu fokus
dari 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah pelayanan publik. Saat ini,
pelayanan publik telah mengalami pergeseran paradigma seiring dengan adanya
tuntutan kebutuhan publik dan semakin kompleksnya permasalahan publik karena
ketidakjelasan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baku.
Suatu ranah penting yang perlu mendapat perhatian dalam reformasi pelayanan
publik adalah terkait partisipasi aktif publik dan transparansi pelayanan. Selama ini,
reformasi pelayanan publik selalu terganjal dengan masalah masih rendahnya tingkat
partisipasi aktif publik. Pemerintah belum mampu memberdayakan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Selain itu,
adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ternyata belum
mampu sepenuhnya menjamin hak-hak warga negara khususnya kelompok rentan
untuk mengakses pelayanan publik secara adil dan memotong rantai birokrasi yang
menjadi

patologi

birokrasi.

Namun

demikian,

pada

satu

sisi,

dengan

diimplementasikannya otonomi daerah telah mampu merubah seluruh tatanan dan
fungsi dalam birokrasi pelayanan publik melalui desentralisasi pelayanan publik. Secara
teoritis, desentralisasi pelayanan publik dapat menstimulus peningkatan cakupan,
kualitas, dan efisiensi pelayanan publik, infrastruktur, dan kemampuan daerah.
Desentralisasi bisa menjadi cara atau metode untuk menguatkan partisipasi masyarakat
melalui penguatan nilai-nilai demokrasi (Bossert, 1998; Fiedler dan Suazo, 2002, dalam
Widaningrum, 2007: 43-44). Dengan adanya transfer kewenangan yang cukup besar
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah kabupaten dan kota
memiliki otonomi yang besar untuk mengelola sumber daya alam, dana, dan manusia.
Konsekuensi desentralisasi pelayanan ini memposisikan pemerintah kabupaten atau
kota tidak hanya berperan sebagai pelaksana saja tetapi juga harus berperan sebagai
pengelola sekaligus pengambil kebijakan (stewardship) di tingkat lokal (Widaningrum,
2007: 44).
Salah satu wujud reformasi pelayanan publik di daerah adalah reformasi
pelayanan perizinan. Setiap pemerintah daerah menilai bahwa kinerja pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan perizinan menjadi salah satu indikator penting
dari keseriusan dalam mendorong pertumbuhan investasi, perekonomian daerah,
ataupun pelayanan publik secara umum. Namun demikian, pemerintah daerah masih
menghadapi beberapa permasalahan fundamental di bidang perizinan antara lain:
1. Banyaknya jumlah instansi yang bertanggungjawab untuk perizinan, yang
masing-masing membawa kepentingannya sendiri;
2. Persyaratan perizinan yang tumpang tindih dan tidak konsisten;
3. Kurang jelasnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin;
4. Belum tersedianya standar pelayanan minimal; dan,
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5. Kurangnya insentif atau standar akuntabilitas untuk menghambat praktek
korupsi.
6. Sulitnya pengurusan izin mendorong para pelaku usaha untuk menggunakan
jasa calo, atau memilih untuk tetap berada di sektor informal. Pelaku usaha yang
berusaha mengurus sendiri biasanya harus mengeluarkan uang “pelicin” untuk
meja-meja yang harus dilewatinya (The Asia Foundation, 2007 dalam
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDOSSind.pdf,

diakses

10

April

2014.).
Pada satu sisi, upaya penyelesian permasalahan perizinan yang terjadi di daerah
dapat membawa dampak negatif dan dampak positif kepada daerah tersebut. Salah satu
pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam mengatasi berbagai permasalahan
perizinan adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. Sejak pelayanan perizinan terpadu satu
atap diinisiasikan pada tahun 2000, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terus berinovasi
hingga menghasilkan sejumlah prestasi gemilang di

bidang perizinan. Pada level

internasional, dinas ini berhasil meraih peringkat pertama dalam kemudahan izin di
Indonesia. Berdasarkan Survey Doing Business Tahun 2012 yang dilakukan oleh
International Finance Coorporation—Bank Dunia di 183 negara dan 20 kota di
Indonesia, mendirikan usaha di Kota Yogyakarta hanya membutuhkan waktu 29 hari
dan melalui 8 prosedur. Atau dengan kata lain, hal ini jauh lebih efisien dibandingkan
rata-rata Indonesia pada indeks global pada indikator sama yang mencapai 117 hari.
Sedangkan di level nasional, dinas ini juga mengantarkan Kota Yogyakarta sebagai kota
terbaik dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010. Tidak hanya itu, inovasi
yang dilakukan selama beberapa tahun ini juga menghasilkan prestasi lain berupa
meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara signifikan. Sejak pelayanan
perizinan satu atap diselenggarakan, peningkatan IKM Kota Yogyakarta mencapai 10%
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jika dibandingkan dengan IKM tahun 2006, atau dari angka angka 3,012 pada tahun
2006 meningkat menjadi angka 3,369 pada tahun 2011 (Kinerja, 2013). Meskipun
demikian, prestasi yang menggembirakan ini tidaklah diraih dengan mudah. Seperti
halnya daerah lain di Indonesia, Kota Yogyakarta juga sempat menghadapi berbagai
permasalahan terkait dengan profesionalitas pelayanan. Tetapi kecerdasan dalam
berinovasi dan leadership yang kuat dari pucuk pimpinan pemerintahan kota telah
mampu mengantarkan daerah ini tidak saja keluar dari permasalahan klasik di bidang
perizinan, namun bahkan menjadi best practice bagi pelayanan perizinan.
Keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan di Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari aspek inovasi penerapan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Saat ini, inovasi
penerapan teknologi informasi melalui e-government menjadi sebuah tuntutan publik
untuk terwujudnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi aktif secara
langsung dari publik. Namun demikian, terdapat permasalahan yang masih belum
terpecahkan yaitu terkait manajemen perubahan dalam merespon reformasi pelayanan
publik di bidang pelayanan perizinan. Konsekuensi logis dari reformasi pelayanan
publik dalam pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta memiliki dampak terjadinya
perubahan dalam hal struktur, kelembagaan, mekanisme pelayanan, pengelolaan SDM
aparatur, kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. Salah satu
bentuk perubahan pelayanan perizinan adalah pendelegasian pelayanan perizinan ke
level kecamatan di seluruh Kota Yogyakarta melalui pelimpahan kewenangan yang
tertuang di dalam Peraturan Walikota (Perwal) 52 Tahun 2012 tentang pelimpahan
kewenangan kepada Camat dan Perwal 53 Tahun 2012 tentang pelimpahan
kewenangan kepada Lurah. Adapun aspek fundamental dalam pelimpahan kewenangan
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dari Walikota Yogyakarta kepada Camat dan Lurah ini menyangkut empat aspek utama
urusan yakni urusan Pemberdayaan masyarakat, Pekerjaan Umum, Lingkungan hidup,
dan Perdagangan. Saat ini, terdapat 9 jenis pelayanan publik yang bisa langsung
diakses oleh masyarakat melalui kecamatan tanpa harus ke Kota Yogyakarta yakni Izin
Pedagang Kaki Lima (PKL), Reklame, IMB, Pondokan, Pemakamam, pembuatan KTP,
Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat izin penelitian yang dilayani satu atap dalam
Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) di tiap kecamatan (Kedaulatan Rakyat. 2013.
Program

Pelimpahan

Wewenang

Kekurangan

SDM,

dalam

http://krjogja.com/read/197888/program-pelimpahan-wewenang-kekurangansdm.kr, diakses 10 April 2014).
Program yang sudah digulirkan sejak akhir 2012 itu masih terkendala dengan
terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di kecamatan dan kelurahan. Konsekuensi
dari implementasi program pelimpahan wewenang ini adalah kecamatan memiliki
kemampuan dalam menentukan kebijakan secara lebih luas terutama dalam hal
pelayanan publik dan merencanakan pembanguan sesuai dengan potensi yang
dimiliki. Perubahan sistem pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta ini dapat
menimbulkan berbagai permasalahan sebagai dampak dari perubahan tersebut. Dalam
merespon perubahan sistem pelayanan perizinan tersebut maka dibutuhkan sebuah
manajemen perubahan untuk mengelola dampak dari adanya perubahan tersebut.
Adapun perubahan yang dialami oleh organisasi meliputi perubahan struktur
organisasi, teknologi, pengaturan fisik, sumberdaya manusia, proses, dan budaya
organisasi. Berdasarkan urgensi permasalahan dan analisis situasi tersebut di atas,
maka penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai manajemen perubahan
dalam reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. Disinilah peran dari ilmu
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administrasi negara untuk melakukan kajian kritis terhadap permasalahan di ranah
publik dan pemerintah terkait dengan reformasi pelayanan publik menuju terwujudnya
good governance.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan penelitian
ini dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana manajemen perubahan dalam reformasi
pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen perubahan dalam
reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih baik mengenai pemaknaan konsep manajemen perubahan reformasi
pelayanan

publik

pada

konteks

lokal

pelayanan

perizinan

sehingga

dimungkinkan untuk menambah sudut pandang baru terhadap pengembangan
teori tersebut. Penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian terdahulu dan
menambah referensi pembelajaran mengenai penelitian reformasi pelayanan
publik dan pelayanan perizinan sehingga dapat dikembangkan lagi untuk
penelitian-penelitian selanjutnya sebagai alternatif kebijakan dalam upaya
inovasi kebijakan reformasi pelayanan publik.
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku
kepentingan yang

terkait dengan reformasi pelayanan perizinan di Kota

Yogyakarta.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan
pengetahuan, sarana dan sumberdaya yang diperlukan untuk mempengaruhi
perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut (Wibowo,
2006:37). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No.10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan, manajemen perubahan atau change management
merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan
kinerja yang lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan
sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut
meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Disamping itu, perubahan
berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam organisasi. Transparansi
proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan akan dapat
mengurangi resistensi.
Manajemen perubahan dapat memberikan sebuah solusi dengan menggunakan
cara yang terorganisir untuk mengelola dampak akibat adanya perubahan. Untuk
melakukan sebuah perubahan diperlukan agen perubahan, yaitu individu atau
kelompok yang terlibat untuk merencanakan dan mengimplementasikan sebuah
perubahan, karena tanpa adanya individu atau kelompok maka manajemen perubahan
tidak dapat terlaksana. Perubahan pada hakikatnya adalah membuat suatu perbedaan
dimana perubahan ini akan membuat keadaan menjadi lebih baik di masa yang akan
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datang. Menurut Robbins, Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2006:20)
mengemukakan bahwa perubahan dapat merupakan perubahan terencana (planned
change) atau perubahan tidak terencana (unplanned change). Perubahan yang
terencana adalah perubahan yang disengaja dan orientasinya terletak pada tujuan.
Perubahan yang terencana mempunyai sifat yang disengaja dan dirancang untuk
memenuhi tujuan-tujuan organisasional seperti perubahan produk atau jasa, perubahan
ukuran, struktur organisasi, dan sistem administratif, serta pengenalan akan teknologi
baru. Sedangkan perubahan yang tidak terencana adalah perubahan yang terjadi karena
adanya kekuatan eksternal dan berada diluar kontrol sebuah organisasi seperti adanya
globalisasi, peraturan pemerintah, persaingan ekonomi, dan perbedaan kinerja.
Perubahan keorganisasian menurut Hellriegel dan Slocum dalam Winardi
(2010:84) mempunyai dua macam tujuan yaitu agar organisasi dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungannya dan untuk mengubah perilaku pegawai di suatu organisasi.
Perubahan yang direncanakan pada umumnya mempunyai tujuan untuk mencapai dua
macam tipe hasil. Tipe pertama, yaitu untuk memperbaiki kemampuan suatu organisasi
dalam menghadapi perubahan yang tidak direncanakan dan tipe kedua untuk
mengubah perilaku para pegawai dalam suatu organisasi (Winardi, 2010:87). Pada tipe
pertama perubahan yang terjadi meliputi upaya peningkatan efektivitas dalam
mengumpulkan informasi dan sistem peramalan dan fleksibilitas organisasi sehingga
organisasi dapat melakukan perubahan secara tepat dan pada waktu yang tepat. Pada
tipe kedua, perubahan yang dilakukan meliputi upaya dalam menciptakan sikap dan
nilai baru, cara memvisualisasi organisasi serta peranan para pegawai, dan memberikan
pelatihan bagi para pegawai agar terjadi peningkatan produktivitas. Proses perubahan
keorganisasian yang direncanakan (Planned Change) mencakup 9 (sembilan) langkah
seperti dalam bagan 1 berikut:
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Bagan 1. Model Proses Perubahan yang Direncanakan menurut Hellriegel dan Slocum
Awal
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keorganisasian

Identifikasi
sumbersumber
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Laksanakan
penilaian tentang
perubahan tersebut

Sumber : Winardi (2010:84)
Resistensi Terhadap Perubahan
Sebuah perubahan memiliki tantangan-tantangan yang berupa tantangan dari
individu maupun organisasi. Setiap tantangan yang ada dapat menimbulkan konflik
atau dapat juga memperkuat keberadaan dari sebuah organisasi. Konflik dapat timbul
ketika terdapat perubahan struktur organisasi. Apakah organisasi tersebut dapat
menjawab persoalan yang ada atau tidak karena perubahan ditujukan untuk menjawab
serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Tantangan dari individu
yaitu apabila terdapat individu yang menolak adanya perubahan.
Perubahan merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi untuk menjawab
tuntutan akan perkembangan zaman. Namun, tidak semua orang menerima adanya
sebuah perubahan. Oleh karena itu perubahan memiliki sebuah resistensi atau
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penolakan terhadap perubahan. Dalam Wibowo (2006:57) resistensi terhadap
perubahan merupakan kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring
dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atas sesuatu yang tidak
diketahui atau kesulitan organisasional. Resistensi merupakan sebuah respon dari
individu yang berupa penolakan. Individu yang mempunyai kemampuan atau kapasitas
untuk melakukan perubahan akan lebih mudah untuk menjalankan perubahan. Hal ini
dikarenakan adanya keterampilan serta cara untuk menggunakan keterampilannya
tersebut. Perubahan tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat keinginan atau
motivasi untuk menerapkan keterampilan tersebut. Resistensi dapat bersifat jelas
maupun tersembunyi. Resistensi yang bersifat jelas yaitu apabila resistensi
disampaikan secara umum seperti melalui rapat-rapat atau dilakukan melalui memo.
Sedangkan resistensi yang tersembunyi dapat berjalan tanpa adanya pemberitahuan.
Resistensi perubahan merupakan hal penting untuk diperhatikan. Adanya
resistensi dapat berbahaya bagi perusahaan karena resistensi yang dilakukan seseorang
dapat mempengaruhi orang lain. Tidak semua pegawai setuju dengan adanya
perubahan. Pegawai yang tidak siap akan terjadinya perubahan akan menghambat
perubahan itu sendiri. Resistensi juga dapat menurunkan produktivitas kerja. Resistensi
menyebabkan pegawai tidak bekerja secara maksimal yang pada akhirnya
mempengaruhi produktivitas kerja.
Resistensi dilakukan karena beberapa alasan seperti adanya pegawai yang tidak
ingin meninggalkan jabatan mereka karena jabatan yang ada sudah memuaskan dan
memberikan kenyamanan. Pegawai lebih senang dengan kondisi status quo, dimana
mereka mempertahankan kondisi yang ada dan tidak ingin meninggalkan posisi atau
kedudukan yang telah mereka miliki. Pegawai yang melakukan penolakan terhadap
perubahan tidak mau berjalan searah dengan organisasi. Mereka tidak mau menerima
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budaya organisasi yang baru dan cenderung masih ingin bertahan dengan budaya yang
lama sekalipun budaya lama tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Resistensi dilakukan karena pegawai tidak ingin melalui proses perubahan dan mereka
tidak melihat ada rencana perubahan. Pegawai seringkali tetap memakai cara lama
untuk menyelesaikan pekerjaan yang baru. Penolakan ini dapat juga terjadi karena
pegawai tidak mendapatkan informasi mengenai proses perubahan yang dilakukan oleh
organisasi.
Dalam Wibowo (2006:61), biasanya apabila orang tidak menyetujui perubahan
akan memperlihatkan resistensinya dengan cara sebagai berikut :
1. Menurunkan produktivitas. Pegawai yang tidak setuju dengan adanya
perubahan akan menurunkan kinerja mereka sebagai bentuk penolakan.
Sebagian pegawai yang melakukan resistensi tidak mengetahui benar
pentingnya perubahan. Usaha dalam mencari tahu perubahan juga dapat
menurunkan kinerja. Penurunan akan produktivitas akan merugikan sebuah
organisasi karena akan menghambat perkembangan organisasi.
2. Berusaha untuk memperlambat perubahan. Pegawai yang tidak setuju dengan
adanya perubahan akan berusaha memperlambat perubahan karena mereka
tidak siap untuk menerima hal baru. Pegawai akan memakai cara lama
daripada cara baru yang telah ditetapkan organisasi seiring adanya
perubahan.
3. Tidak adanya antusiasme untuk mempelajari prosedur yang baru. Resistensi
membut pegawai enggan untuk mempelajari prosedur yang baru. Hal ini
dikarenakan mereka lebih suka dengan cara atau budaya organisasi yang
lama.
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4. Meningkatkan usaha untuk menghindari proses perubahan seperti adanya
pengambilan cuti bagi sebagian pegawai yang dirasa mengalami stress akibat
adanya perubahan.
Resistensi dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi sehingga resistensi
dapat berupa resistensi individual dan resistensi organisasional. Resistensi individu
dapat terjadi karena setiap manusia mempunyai kebutuhan, cara pandang, serta sifat
yang berbeda. Pendorong dari timbulnya resistensi individual menurut Wibowo
(2006:62-67) yaitu faktor ekonomi, ketakutan atas hal yang tidak diketahui, hubungan
sosial, kebiasaan, kegagalan mengenal kebutuhan untuk berubah, Proses informasi
selektif, kecenderungan individu terhadap perubahan, iklim ketidakpercayaan,
ketakutan akan kegagalan, tekanan dari teman kerja, konflik kepribadian, gangguan
akan tradisi, kurangnya kebijaksanaan, dan, tidak adanya sistem penghargaan akan
perubahan yang dilakukan.
Resistensi dapat dialami oleh individu maupun organisasi. Resistensi dapat
menghambat perkembangan sebuah organisasi sehingga diperlukan cara untuk
mengatasi resistensi. Dalam Wibowo (2006:70-73) Terdapat beberapa teknik dalam
menghadapi resistensi, pertama, membentuk dinamika politik. Politik memegang peran
yang penting karena dukungan politik dari seseorang yang dianggap berkuasa dapat
mengatasi resistensi dan dapat memfasilitasi adanya perubahan. Kedua, cara untuk
mengatasi resistensi adalah dengan menetralisir orang yang menolak perubahan.
Penolakan akan perubahan dapat mempengaruhi orang lain sehingga diperlukan cara
serta respon yang benar untuk menetralisir penolakan akan perubahan. Ketiga,
diperlukan pendidikan untuk angkatan kerja ketika terjadi suatu perubahan. Terkadang
orang menolak untuk berubah karena ketakutan akan masa depan. Oleh karena itu

12

perlu didikan untuk memberi pemahaman secara mendalam mengenai perubahan serta
pelatihan-pelatihan untuk menghadapi perubahan. Keempat, resistensi dapat diatasi
dengan memberikan penghargaan bagi individu yang dapat menjalankan proses
perubahan dengan baik. Kelima, menciptakan organisasi pembelajaran dengan berbagi
gagasan, membentuk visi serta bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan
organisasi. Keenam, yaitu memperhitungkan situasi dalam usaha perubahan karena
proses perubahan tergantung pada situasi yang dihadapi oleh organisasi ataupun
individu.
Di sisi lain, Robbins dalam Winardi (2010:8) menyatakan bahwa cara dalam
mengatasi tentangan dari adanya perubahan yaitu :
1. Memberikan pendidikan dan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi dapat
digunakan dalam mengatasi resistensi karena dengan adanya komunikasi
yang baik maka akan membantu pegawai untuk memahami pentingnya
sebuah perubahan.
2. Meningkatkan partisipasi. Adanya partisipasi juga dapat membantu
menghadapi resistensi karena akan terasa sulit bagi pegawai untuk menolak
perubahan apabila pegawai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
sebelum organisasi membuat perubahan. Keterlibatan pegawai akan
meningkatkan komitmen mereka sehingga resistensi dapat dikurangi.
3. Menyediakan fasilitas dan bantuan. Pemberian fasilitas dan bantuan akan
membantu mengurangi resistensi dengan mengadakan konseling dan
pelatihan-pelatihan bagi pegawai.
4. Mengadakan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan untuk mengurangi
resistensi dengan melakukan perjanjian bagi pihak yang melakukan
penolakan.
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5. Manipulasi

dan

kooptasi.

Manipulasi

ini

dapat

dilakukan

dengan

memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan sebuah informasi yang ada
sehingga informasi yang disampaikan adalah informasi yang tidak terdengar
buruk bagi pegawai. Di lain hal, kooptasi merupakan bentuk dari manipulasi
dan partisipasi dengan mencari seseorang dari kelompok yang resisten yang
dapat dijadikan pemimpin untuk mengendalikan resistensi.
6. Paksaan. Paksaan ini merupakan sebuah ancaman bagi pegawai yang
melakukan reistensi. Contoh dari paksan ini dapat dilakukan dengan
ancaman mutasi, hilangnya promosi jabatan atau paksaan lain yang dapat
merugikan pihak yang melakukan resistensi sehingga diharapkan resistensi
dapat berkurang.

B. Pelayanan Publik
Berdasarkan Keputusan Menpan No. 63/2003, Pelayanan umum (publik) adalah
segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di
daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan (dalam Ratminto dan Winarsih, 2007). Sedangkan, Ratminto dan Winarsih
(2007) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di
lingkungan BUMN atau BUMD dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara formal,
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Pasal 1 ayat 1 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Dalam

memberikan

pelayanan

publik

penyelenggara

pelayanan

harus

memperhatikan asas-asas pelayanan publik (Hardiansyah, 2011: 24). Menurut Pasal 4
Undang-Undang

No.

25

Tahun

2009

tentang

Pelayanan

Publik,

asas-asas

penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:
a. Kepentingan umum
b. Kepastian hukum
c. Kesamaan hak
d. Keseimbangan hak dan kewajiban
e. Keprofesionalan
f. Partisipatif
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
h. Keterbukaan
i.

Akuntabilitas

j.

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

k. Ketepatan waktu
l.

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dengan mengacu dari definisi pelayanan publik di atas, dapat disimpulkan
bahwa saat ini telah terjadi pergeseran secara signifikan terkait dengan penanggung
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jawab penyelenggara pelayanan publik dari pemerintah kepada sektor non pemerintah
(swasta, Non Governmental Organization, maupun masyarakat itu sendiri). Hal ini
terjadi karena saat ini telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaran pelayanan
publik. Ketika suatu pelayanan didefinisikan sebagai pelayanan publik maka tanggung
jawab penyediaannya menjadi tanggung jawab Negara. Tentu hal ini tidak berarti
pemerintah atau unsur penyelenggara Negara lainnya harus melakukannya sendiri.
Negara dapat melibatkan lembaga non-pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan
publik. Dalam penyelenggaraannya, Negara harus menyediakan anggaran atau subsidi
untuk menjamin semua warga memiliki akses terhadap pelayanan tersebut. Tentu
subsidi tidak harus diberikan kepada semua orang. Negara dapat memberikan subsidi
hanya kepada kelompok orang yang sangat memerlukannya, yaitu yang jika tidak
mendapatkan subsidi mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan itu, serta
memungut fee kepada mereka yang mampu membayarnya. Karena resiko kerugian
yang muncul sebagai akibat dari kegagalan mengakses pelayanan publik ditanggung
oleh banyak orang secara bersama-sama maka Negara harus menjamin akses semua
orang terhadap pelayanan publik (Dwiyanto, 2010). Lebih lanjut, Dwiyanto (2010)
memberikan kritik tegas terhadap konsep pelayanan publik yaitu:
1. Pendefinisian pelayanan publik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan
lembaga penyelenggara, pemerintah or swasta;
2. Pelayanan publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat pelayanan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan
pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara yang berupa barang dan atau
jasa yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan baik pemerintah, swasta, non
government organization (NGO), maupun masyarakat itu sendiri.
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Pelayanan Perizinan
Dalam konteks pelayanan perizianan diperlukan adanya sistem pelayanan yang
berorientasi kepada pelanggan (dalam hal ini sudah terjadi pergeseran paradigma dari
pelanggan menjadi warga negara). Dari berbagai konsep sistem pelayanan yang
berorientasi kepada warga negara terdapat dua konsep sistem pelayanan yang sesuai
yaitu:
a. Teori Exit and Voice.
Hirschman (dalam Raminto & Winarsih, 2005: 71-72), menyatakan bahwa
kinerja pelayanan dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme exit and voice.
Dalam hal ini, exit bermakna jika pelayanan publik tidak berkualitas maka
konsumen harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggaraan
pelayanan publik yang lain yang disukainya. Sedangkan, voice bermakna
konsumen berhak menyampaikan ketidakpuasannya kepada penyelenggara
pelayanan publik.Gap Model. Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) dalam
Ratminto dan Winarsih (2005: 81) mengemukakan bahwa manajemen
pelayanan yang baik tidak bisa diwujudkan karena adanya lima gap seperti pada
tabel berikut ini.
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Bagan 2 Konseptual Model Kualitas Pelayanan

Sumber: dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005: 83.
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Bagan 3 Pemetaan Gap Kualitas Pelayanan

Gap 1

• Gap persepsi manajemen
• Perbedaan antara harapan konsumen dengan
persepsi manajemen terhadap harapan
konsumen.

Gap 2

• Gap persepsi kualitas
• Perbedaan antara persepsi manajemen tentang
harapan-harapan konsumen dengan spesifikasi
kualitas pelayanan yang dirumuskan.

Gap 3

• Gap penyelenggaraan pelayanan
• Jika pelayanan yang diberikan berbeda dengan
spesifikasi kualitas pelayanan yang telah
dirumuskan.

• Gap komunikasi pasar
• Adanya perbedaan antara pelayanan yang
diberikan dengan komunikasi eksternal.

Gap 4

• Gap kualitas pelayanan
• Pelayanan yang diharapkan oleh konsumen
tidak sama dengan pelayanan yang senyatanya
diterima atau dirasakan oleh konsumen,

Gap 5

Sumber: Ratminto dan Winarsih, 2005.
Dengan

demikian,

dapat

dirumuskan

bahwa

pelayanan

perizinan

dapat

didefinisikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan jasa publik dalam hal
permohonan pelimpahan kewenangan terkait barang/jasa publik yang dilakukan oleh
pemangku

kepentingan

yang

berwenang

(pemerintah)

kepada

individu

atau

lembaga/organisasi kemasyarakatan. Pada awal pembentukan, pelayanan perizinan
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
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Penyambungan Air Hujan (SAH), In-gang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin
Pemanfaatan 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 (Jasin, dkk, 2007) .

3. Reformasi Administrasi Pelayanan Perizinan
Pelayanan perizinan adalah aspek penting untuk mencapai pelayanan yang prima.
Dalam upaya

selalu menjaga dan meningatkan pelayana prima terhadap penerima

pelayanan perizinan maka diperlukan upaya terus menerus melakukan perbaikan
pelayanan perizinan yang dapat menyesuaiakan dengan perkembangan zaman. Reformasi
Adminstrasi yang dilakukan secara berkelanjutan adalah bagian dari upaya untuk
mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memahai Reformasi pelayanan
perizinan perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan Reformasi
Adminsitrasi Negara dan tujuan dilakukannya.
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Zauhar (2002) mendefinisikan Reformasi Administrasi Negara adalah suatu usaha
sadar dan terencana untuk mengubah dua hal, yaitu: Pertama, mengubah struktur dan
prosedur birokrasi (Aspek reorganisasi atau isntitusionlaissi kelembagaan Kedua,.Sikap
dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektifitas organisasi atau meningkatkan
adimistrasi yang sehat dan mendukung tujuan pembangunann nasional. Dari definisi
tersebut menegasakan bahwa Reformasi administrasi adalah perubahan yang terencana
dalam mengubah struktur, prosedur dan perilaku dalam sebuah organisasi. Dengan
demikian bila perubahan tersebut tidak dilakuakan secara terencana tidak dapat
dikategorikan sebagai bagian dari reformasi administrasi negara.
Dalam hal tujuan dilakukannya reformasi adiministrasi negara Zauhar (2002)
mendefinisakan tujuan yang meliputui tujuan internal organisasi dan tujuan untuk
masyarakat. Tujuan internal reformasi administrasi yang dimaksud meliputi:
a. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui
penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan
kegiatan organisasi metode yang lain;
b. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan
sistem taman dalam sistem politik, dan lain-lain;
c. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data
melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan
ilmiah dan lain-lain.
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Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah:
a. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat;
b. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik,
seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan
meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan;
c. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui
relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi,
dan lain-lain) (Dror, 1971, dalam Zauhar, 2007: 23).
Tujuan reformasi dalam pelayanan perizinan adalah reformasi yang dilakukan
secara terencana didalam dalam tubuh lembaga negara yang bertanggung jawab
memberikan pelayanan dalam hal perizinan. Reformasi ini mengarah pada upaya
mengubah stuktur dana prosedur pengorganisasian dan perilaku aktor-aktor yang
memberikana layanan perizinan. Perubahan ini mempunyai arah tujuan yaitu tujuan
internal organisasi berupa kapasitas dan efisiensi organisasi, sedangkan perubahan ke
masyarakat mengarah kepada kemampuan administrasi melayani keluhan, meningkatkan
pengaruh kebijakan dan mendekatkan pelayaanan pada masyarakat.

C. Kerangka Pikir Penelitian
Reformasi pelayanan perizinan merupakan salah satu wujud nyata dari implementasi
reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Keberhasilan Pemerintah Kota
Yogyakarta dalam melakukan reformasi pelayanan perizinan tidak dapat dilepaskan dari
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aspek inovasi penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
melalui penerapan e-government sehingga mampu mengubah wajah pelayanan perizinan di
Kota Yogyakarta menjadi lebih efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel, adil, dan
membuka media partisipasi publik. Proses perubahan manajemen pelayanan publik dari
office based menjadi e-government tetap menimbulkan resistensi perubahan manajemen
pelayanan publik yang menjadi hambatan dalam proses perubahan. Perubahan sistem
pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan
sebagai dampak dari perubahan tersebut. Dalam merespon perubahan sistem pelayanan
perizinan tersebut maka dibutuhkan sebuah manajemen perubahan untuk mengelola
dampak dari adanya perubahan tersebut yang dapat menjadi penghambat perubahan.
Manajemen perubahan yang dilakukan meliputi: (1) Unfreezing, (2) Changing, (3)
Freezing. Sedangkan, bentuk perubahan yang terjadi mengarah pada :
1. Aspek Penataan Organisasi
2. Aspek Sistem Prosedur dan Waktu Perizinan
3. Aspek Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan urgensi permasalahan dan analisis situasi tersebut di atas, maka
penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai manajemen perubahan dalam
reformasi pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Analisis jalannya penelitian
ini berdasarkan konteks permasalahan di atas dapat diilustrasikan pada bagan kerangka
pikir penelitian ini.
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Bagan 4 Kerangka Pikir Penelitian
Reformasi Pelayanan Perizinan
di Pemerintah Kota Yogyakarta

Inovasi Pelayanan Perizinan
di Kota Yogyakarta
Bentuk Perubahan:

Manajemen
Perubahan:
1.Unfreezing
2. Changing
3. Freezing

Proses
Perubahan

1. Aspek Penataan
Organisasi
2. Aspek Sistem
Prosedur dan
Waktu Perizinan
3. Aspek Pelayanan
Perizinan Berbasis
Teknologi
Informasi

Manajemen Perubahan dalam
Reformasi Pelayanan Perizinan
di Pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber : Penulis, 2014.

D. Pertanyaan Penelitian
Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses perubahan dilaksanakan ketika reformasi pelayanan perizinan
berjalan?
2. Apa saja masalah-masalah yang harus dihadapi dalam proses perubahan pelayanan
perizinan di Kota Yogyakarta.
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3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dalam reformasi
pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta?
4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan manajemen perubahan
pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta?
5. Bagaimana dampak perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan di Kota
Yogyakarta?
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk
mengungkapkan secara cermat tentang penerapan reformasi pelayanan publik di bidang
pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta dan manajemen perubahan dalam reformasi
pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.

B. Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam konteks
kebijakan reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. Analisis kelembagaan yang
dilakukan meliputi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, Setda Kota
Yogyakarta, Kantor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dan masyarakat yang
mengakses pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta baik di tingkat Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta, maupun di Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.

C. Jenis Data
Menurut Lofland dalam Moleong (2004: 112), sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen lain. Jenis data penelitian yang digunakan sebagai bahan penelitian ini meliputi:
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1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi. Data
primer dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam atau in depth
interview dengan key informan untuk mendapatkan keterangan langsung secara lebih
lengkap dan peneliti juga dapat melakukan pengamatan secara langsung kepada informan
untuk melihat respon, pendapat, dan sikap yang diberikan ketika dilakukan wawancara.
Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara
mendalam dengan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Keyinforman Penelitian
No.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.

Nama Keyinforman
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta:
Sekretariat
Kabid. Pelayanan
Kabid. Data dan Sistem Informasi
Kabid. Pengawasan dan Pengaduan Perizinan
Kabid. Regulasi dan Pengembangan Kinerja
Kabid. Organisasi dan Tata Laksana Bappeda Pemkot
Yogyakarta
C.
Kabid. Hukum Setda Pemkot Yogyakarta
D. Kantor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta:
1.
Camat Kecamatan Gondokusuman, Kepala Seksi Pelayanan
E.
Masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan di
Pemerintah Kota Yogyakarta baik di tingkat Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta, maupun di Kecamatan Gondokusuman dan
Kecamatan Kraton, Yogyakarta.
Jumlah total keyinforman

Jumlah
5 orang

1 orang
1 orang
2 orang
6 orang

15 orang

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelusuran dokumen –
dokumen atau melakukan telaah dokumentasi. Contoh dari dokumen sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi telaah literatur dari buku, media massa,
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policy brief, laporan penelitian terkait reformasi pelayanan perizinan dan data pelayanan
perizinan di Dinas Perizinan, jurnal, Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta, LPPD
Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2011-2013, Lakip Dinas Perizinan Kota Yagyakarta
tahun2011-2013, profil Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, data base pelayanan perizinan di
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2011-2014, dan foto-foto dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data
Kualitas dari hasil penelitian disamping ditentukan oleh pemilihan topik penelitian,
pendeskripsian latar belakang masalah dan perumusan masalah yang tepat, serta metode
penelitian, keberhasilan penelitian juga ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam
memilih dan menentukan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada studi kasus
ini dilakukan melalui serangkaian fieldwork yakni mengamati, mendengarkan, merasakan,
mengumpulkan, dan mencatat semua data dan informasi mengenai: (1) Penerapan
reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta; dan (2) Manajemen perubahan dalam
reformasi pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan
dalam penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data,
keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang
diteliti. Wawancara dalam hal ini berarti percakapan atau komunikasi langsung
antara peneliti dengan obyek penelitian atau responden. Teknik wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan maksud agar
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responden tahu maksud dari materi yang ditanyakan dengan menggunakan
instrumen berupa interview guide yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam
mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga akan dapat
lebih memberikan kebebasan yang bagi responden untuk menyampaikan
pendapatnya dan berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
2. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Selanjutnya
dibutuhkan alat yang akan dipakai untuk mengumpulkan data atau instrumen
penelitian, yaitu pedoman tertulis tentang pengamatan maupun dokumentasi.
Instrumen tersebut adalah Pedoman Observasi dan Pedoman Dokumentasi. Teknik
dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan data yang relevan dengan: (1)
Penerapan reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta; dan (2) Manajemen
perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.
3. Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti dan
kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama
penelitian. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara
langsung di lapangan dan kemudian didokumentasikan ke dalam catatan –
catatan lapangan sebagai sumber informasi untuk diolah menjadi bahan analisis
dalam pembahasan. Obervasi yang dilakukan meliputi pengamatan peneliti
secara langsung terhadap manajemen perubahan dalam reformasi pelayanan
perizinan di Kota Yogyakarta.
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4. Teknik Pemeriksaan Data atau Informasi
Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data atau informasinya menggunakan
teknik triangulasi untuk memeriksa kebenaran (relatif) dari data atau informasi yang
sudah diperoleh. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data atau informasi dengan
cara memanfaatkan sesuatu di luar data untuk kepentingan klarifikasi (cross check) atau
sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Adapun teknik triangulasi yang
akan

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah:

(1)

Triangulasi

sumber,

yakni

mengklarifikasikan data atau informasi dari pihak Dinas Perizinan Kota Yogyakarta,
Bappeda Kota Yogyakarta, Setda Kota Yogyakarta, Kantor Kecamatan Gondokusuman,
Yogyakarta, dan masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan di Pemerintah Kota
Yogyakarta baik di tingkat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, maupun di Kecamatan
Gondokusuman, Yogyakarta; (2) Triangulasi peneliti untuk mencari persamaan dan
perbedaan perepsi dalam menganalisis hasil penelitian, sehingga agar diperoleh data yang
valid sehingga akan sangat membantu dalam menganalisis.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif
yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi
yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi
berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan
memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.
Analisis data berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Analisis terhadap data
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yang diperoleh dari hasil penelitian adalah tahap penting yang sangat menentukan,
sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab
persoalan dan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, secara kontinu dan
berkesinambungan data yang dikumpulkan dan dianalisis setiap selesai dari lapangan,
bahkan sudah berproses semenjak peneliti telah menetapkan fokus permasalahan dan
lokasi penelitian dan menjadi semakin intensif ketika secara intens sudah turun ke
lapangan. Data yang diperoleh pada tahap awal merupakan data yang masih beraneka
ragam,yang harus diolah untuk menyimpulkan keadaan secara benar pada wilayah
penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut (Noeng, 2002: 4553):
1) Peringkasan data (data reduction).
Semua data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan
observasi, kemudian didokumentasikan dalam bentuk transkrip wawancara,
catatan hasil pengamatan, resume informasi dari media massa, dan review ketentuan
peraturan yang terkait dengan fokus penelitian. Setelah semua data dan informasi
yang ada sudah terkumpul, maka peneliti kemudian memilah atau mengklarifikasi
dan menyederhanakan data dan informasi tersebut menjadi beberapa rincian unit
informasi agar menjadi lebih terfokus. Hal ini dimulai dengan mengidentifikasikan
dan mendeskripsikan implementasi kebijakan reformasi pelayanan perizinan di
Kota Yogyakarta dan manajemen perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan
di Kota Yogyakarta. Setelah di-cross check dan juga dilengkapi dengan data dan
informasi

yang

lainnya,

peneliti

kemudian

mengklarifikasikan

dan
31

menyederhanakan data dan informasi tersebut menjadi beberapa unit informasi
secara rinci dan terfokus.
2) Penyajian data (data display) dan interpretasi
Seluruh unit informasi dan data yang telah terinci dan terfokus tersebut
kemudian akan ditampilkan dalam laporan penelitian. Seluruh alur penulisan
laporan sesuai dengan tema yang berdasarkan hasil temuan di lapangan sehingga
menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Selain itu, seluruh data dan informasi
yang disajikan juga diinterpretasikan untuk menemukan makna yang terkandung
sehingga akan dapat diketahui kondisi penerapan reformasi pelayanan perizinan di
Kota Yogyakarta dan manajemen perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan
di Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan
kesimpulan dan saran.
Hasil dari analisa akan di analisis sehingga akan terbentuk kronologis dari
awal kebijakan di putuskan hingga implementasinya berdasarkan fenomena yang
terjadi. Dengan menulis secara kronologis dapat menggambarkan fenomena yang
terjadi secara lengkap sehingga pembaca tanpa melihat objek mampu memahami
objek studi. Pemahaman berarti memberikan gambaran mengenai alasan-alasan
yang melatar belakangi perilaku individu yang saling berinteraksi. Dengan
penyajian data secara deskripsi kiranya mampu memberikan pemahaman yang
mendalam terhadap para pembaca.
3) Pembahasan data
Uraian penjelasan hasil interpretasi seluruh data dan informasi yang telah
disajikan pada laporan penelitian kemudian akan dilengkapi dengan uraian
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pembahasan data-data dari hasil kutipan wawancara, resume dokumen, dan catatan
lapangan hasil observasi tersebut sehingga akan menjadi uraian yang sistematis dan
logis. Kemudian uraian tersebut akan dianalisis dan diberikan penjelasan teoritik
dengan menggunakan perspektif kerangka teori yang telah dibangun. Dalam proses
pembahasan data ini, peneliti juga mengkomparasikan dengan informasi dan
temuan di lapangan yang mungkin belum tercakup dalam kerangka konseptual
untuk lebih melengkapi penjelasan data dan mencari hubungan antar konsep.
Proses ini berlangsung secara simultan, sinergis dengan alur pembahasan, dan
berkorelasi secara interaktif antara satu konsep dengan konsep lainnya karena
temuan yang ada di lapangan sangat kompleks. Kesemua hal tersebut mengarah
pada tercapainya tujuan penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian dengan juga didukung oleh data empiris.
4) Merumuskan kesimpulan
Seluruh hasil pembahasan data hasil temuan di lapangan yang sudah
dikorelasikan dengan kerangka konseptual kemudian dirumuskan dalam bentuk
kesimpulan yang juga merupakan jawaban singkat atas rumusan permasalahan
penelitian. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini nantinya juga dapat
digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep reformasi pelayanan publik
dibidang perizinan dan manjemen perubahan dalam penelitian-penelitian
selanjutnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
a. Gambaran Umum Dinas Perizinan, Pemerintah Kota Yogyakarta
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merupakan salah satu institusi pelayanan perizinan
terbaik di Indonesia karena sangat optimal dalam pemberian layanan yang meliputi 34
layanan izin yang bisa dilakukan baik secara online maupun langsung. Inovasi jenis layanan
perizinan yang terintegrasi di Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari
keberadaan Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan pengembangan sayap usaha bagi
investor lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, praktik penyimpangan dan
kecurangan dalam perizinan usaha yang sempat menjadi kendala utama minimnya
investasi di Kota Yogyakarta yang terkenal dengan slogan kota edukasi dan kota pariwisata
ini tidak bisa dipisahkan dari alasan utama yang melatarbelakangi pembentukan dinas
yang didirikan pada tahun 2006. Pada aspek internal, peran kepemimpinan mantan
Walikota Yogyakarta periode 2001-2012, Herry Zudianto, yang menerapkan entrepreneur
leadership dalam melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan perizinan di Kota
Yogyakarta.
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki visi “Terwujudnya Pelayanan Yang Pasti
Dalam Biaya, Waktu, Persyaratan dan Akuntabel Di bidang Perizinan“.Kepastian ini
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merujuk kepada kejelasan waktu yang dibutuhkan oleh pemohon izin dan kepastian
transparansi yang diwujudkan dengan akses pemohon terhadap setiap tahapan proses
yang sedang dilewati oleh berkas yang diajukan, termasuk juga kepastian atas penolakan
izin jika syarat dan ketentuan realisasi izin tidak terpenuhi. Sedangkan, misi yang diemban
oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah:
1. Mewujudkan Pelayanan Internal;
2. Meningkatkan SDM yang Berkualitas;
3. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaksanakan Pengawasan dan penyelesaian pengaduan perizinan serta advokasi;
5. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
6. Melaksanakan Pengkajian perizinan/regulasi dan pengembangan kinerja.
Kesamaan tujuan dan misi serta komitmen pemegang kekuasaan tertinggi di
Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan nilai utama yang menjadikan dinas ini
berkontribusi paling besar dalam penyelengaaraan pelayanan kepada masyarakat.
Pencapaian keberhasilan dalam pelayanan perizinan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama dalam kemudahan
izin usaha yang didapatkan Kota Yogyakarta menurut survey global yang dilakukan oleh
International Finance Coorporation di 183 negara dan 20 Kota di Indonesia. Di level
nasional, dinas ini juga berkontribusi tidak kalah penting dalam kesuksesan Kota
Yogyakarta sebagai kota terbaik dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010
(Kinerja, 2013).
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan SE
Mendagri NO 503/125/PUOD tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu
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Perizinan di Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu
Atap dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 01 tahun 2000 tentang Pembentukan
Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Yogyakarta. Lembaga UPTSA hanya
merupakan front office, sedangkan, untuk proses perizinannya tetap di instansi/SKPD
teknis. Untuk operasional UPTSA di tunjuk Koordinator UPTSA diberi tunjangan Daerah
yang disetarakan dengan eselon IIIB, sekretaris UPTSA disetarakan dengan Eselon IVB.
Jenis pelayanan yang ada di UPTSA: Akta Capil, HO, TDI, TDG, SIUP, IMBB, SAL, SAK, Ingang, IPPT, IPL, Sewa alat berat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk lembaga pelayanan
perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan. Dasar Pembentukan Dinas Perizinan
adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan, dengan kewenangan Dinas Perizinan, Kota
Yogyakarta meliputi:
1) Pemberian Izin
2) Penolakan Izin
3) Pencabutan Izin
4) Legalisasi Izin
5) Duplikat Izin
6) Pengawasan Izin
Adapun susunan struktur organisasi :
1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi :
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- Kasubbag Umum
- Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Pelayanan yang membawahi :
- Kasie Administrasi Perizinan
- Kasie Koordinasi dan Penelitian Lapangan
4. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan yang membawahi :
- Kasie Sistem Informasi
- Kasie Pengaduan dan Advokasi
5. Kepala Bidang Data dan Pengembangan
- Kasie Data dan Penelitian
- Kasie Pengembangan Kinerja
Jenis Pelayanan Pada Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
09 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada
35 jenis Izin.
Perubahan kelembagaan yang kedua pada Dinas Perizinan Pemkot Yogyakarta
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Perubahan
kelembagaan ini berdampak pada perubahan susunan organisasi Dinas Perizinan Pemkot
Yogyakarta yang berubah menjadi:
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Bagan 5 Struktur Organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta, 2014.
Perubahan susunan organisasi di Dinas Perizinan, Pemkot Yogyakarta juga disertai dengan
perubahan kewenangan yang dimiliki. Adapun perubahan kewenangan Dinas Perizinan,
Pemkot Yogyakarta menjadi sebagai berikut:
1) Pemberian Izin
2) Penolakan Izin
3) Pencabutan Izin
4) Legalisasi Izin
5) Duplikat Izin
6) Pengawasan Izin
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Sedangkan, jenis pelayanan pada Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah
Kota Yogyakarta ada 34 jenis izin.

b.Kebijakan Pelayanan Perizinan di Kota Yogyakarta
Pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta memiliki permasalahan ketidakseimbangan
antara tingginya kebutuhan perizinan di berbagai sektor akan tetapi belum dapat diwadahi
oleh sistem dan fasilitas yang memadai dan terpercaya. Untuk merespon kebutuhan
perizinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perizinan, Kota
Yogyakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang perizinan. Adapun kebijakan
tersebut adalah:
1. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991
tentang Pemeliharaan Assainering (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II
Yogyakarta Nomor 18 Seri B Tanggal 10 Februari 1992);
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992
tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II
Yogyakarta Nomor 37 Seri D Tanggal 20 Juni 1992);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996
ttg Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. (Lembaran
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Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Seri D Tanggal 26 September
1996);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998
tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II
Yogyakarta Nomor 1 Seri C Tanggal 30 Desember 1998);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat
Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta
Nomor 2 Seri C Tanggal 13 Agustus 2001);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan
Angkutan (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Seri C
Tanggal 13 Agustus 2001);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
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12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perpakiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan
Hewan dan Penanganan Daging (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009
Nomor 123);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
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Peraturan

Walikota

Yogyakarta

Nomor

70

Tahun

2009

tentang

Izin

Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak
Bermotor di Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima
Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani;
23. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan
Pemindahan Taman;
24. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara
dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
25. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Perparkiran;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 tahun 2011 tentang izin pemanfaatan
Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2012 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah
di Pemerintah Kota Yogyakarta;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
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30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Fungsi,Rincian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
31. Keputusan Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 46/KEP/DINZIN/ 2011
tentang Penetapan Bentuk Format Dan Isi Formulir Permohonan,Keputusan
Izin,Surat Izin Dan Tanda Daftar;
32. Keputusan Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 47/KEP/DINZIN/ 2011
tentang Penetapan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan
Kota YogyakartaKeputusan Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor
48/KEP/DINZIN/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Ka. Dinas
Perizinan kepada Pejabat Struktural Eselon III

Di Dinas Perizinan Untuk

Menandatangani Perizinan;
33. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam
perizinan di Kota Yogyakarta dan untuk mengatasi permasalahan: (1) tidak Efektif dan
efisien/pelayanan lamban dan berbelit kurang profesionalisme karena rendahnya kualitas
sdm dan tidak jelasnya prosedur; (2) tidak ada kepastian waktu dan biaya; (3) pelayanan
Izin yang tersebar; (4) overlapping layanan izin; (5) lemahnya data base; (6) belum
optimalnya pemanfaatan teknologi informasi; (7) rentan KKN; (8) tidak adanya reward and
punishment; dan (9) rendahnya partisipasi masyarakat.
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2.Deskripsi Data Penelitian
a. Reformasi Pelayanan Perizinan di Kota Yogyakarta
Adanya reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan
dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia dan secara khusus
pelaksanaannya di birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Implementasi reformasi
birokrasi di Indonesia dimulai tahun 1998 yang dikenal dengan reformasi gelombang
pertama (2004-2009). Isu utama dari reformasi gelombang pertama ini adalah clean
government dan good governance dalam menjalankan pemerintahan untuk memberikan
pelayanan prima kepada publik. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Grand design reformasi birokrasi merupakan rancangan induk yang berisi arah
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk tahun 2010-2025.
Sedangkan, road map reformasi birokrasi merupaan bentuk operasionalisasi grand
design reformasi birokrasi yang disusun setiap 5 tahun sekali sebagai rincian
pentahapan yang berkelanjutan secara jelas.
Reformasi birokrasi gelombang kedua ini adalah untuk meminimalisir tindak
penyalahgunaan kewenangan publik, menjadikan negara yang memiliki most
improvement bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi,
meningkatkan efisiensi (dari aspek biaya dan waktu), dan menjadikan birokrasi
menjadi lebih antisipatif, proaktif, dan efektif. Pencapaian yang harus dilakukan pada
reformasi birokrasi jilid dua ini meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu: (1)
Organisasi; (2) Tatalaksana; (3) Peraturan Perundang-undangan, (4) Sumber daya
manusia aparatur; (5) Pengawasan; (6) Akuntabilitas; (7) Pelayanan publik; (8) Mindset
dan culture set aparatur negara.
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Reformasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta dimulai
ketika beberapa jenis pengurusan perizinan diintegrasikan di UPTSA Kota Yogyakarta
berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 01/2000 yang mulai operasional sejak
Januari 2000. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan publik Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No.
17/2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan pada
tanggal 15 Nopember 2005 dan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2006 yang
sebelumnya. Terbentuknya Dinas Perizinan berlatar belakang dari masalah-masalah
yang timbul dalam hal perizinan seperti: tidak efisien dan efektifnya pelayanan, lamban,
berbelit-belit dan kurang profesional karena rendanya kualitas SDM dan tidak jelasnya
prosedur; tidak ada kepastian waktu dan biaya; pelayanan izin yang tersebar;
overlapping layanan izin; lemahnya database; belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi; rentan KKN; tidak adanya reward dan punishment serta partisipasi
masyarakat yang kurang.
Perubahan tersebut mengarah pada upaya penataan tiga aspek yaitu: Pertama,
aspek penataan organisasi perizinan; Kedua, aspek sistem prosedur dan waktu
perizinan; dan Ketiga, aspek pengembangan teknologi informasi.
1) Aspek Penataan Organisasi
Penataan organisasi yang merubah dinas UPTSA menjadi Dinas Perizinan mengarah
kepada upaya menciptakan perubahan organisasi yang terpadu dan tidak parsial.
Keterpaduan dilakukan dengan menyatukan data ke dalam data base yang tidak
lagi terpusat pada masing-masing dinas teknis. Kewenangan penandatanganan izin
pada instansi terkait telah dicabut melalui Perda Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja masing-masing dinas dan menjadi fungsi serta tugas pada Dinas
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Perizinan Kota Yogyakarta. Kewenangan yang diberikan oleh Walikota Kota
Yogyakarta kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah:
a.

Pemberian Izin

b.

Penolakan Izin

c.

Pencabutan Izin/Pembatalan Izin

d.

Legalisasi Izin

e.

Duplikat Izin

f.

Pengawasan Izin
Salah satu bentuk perubahan pelayanan perizinan adalah pendelegasian

pelayanan perizinan ke level kecamatan di seluruh Kota Yogyakarta dengan
prinsip efisiensi dan efektivitas melalui pelimpahan kewenangan yang tertuang di
dalam Peraturan Walikota (Perwal) 52 Tahun 2012 tentang pelimpahan
kewenangan kepada Camat dan Perwal 53 Tahun 2012 tentang pelimpahan
kewenangan kepada Lurah. Adapun aspek fundamental dalam pelimpahan
kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Camat dan Lurah ini menyangkut
empat aspek utama urusan yakni:
a. Urusan Pemberdayaan masyarakat;
b. Urusan Pekerjaan Umum;
c. Urusan Lingkungan hidup; dan
d. Urusan Perdagangan.
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Pada saat ini, terdapat 9 jenis pelayanan publik yang bisa langsung diakses oleh
masyarakat melalui kecamatan tanpa harus ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta akan
melalui inovasi kebijakan Pelayanan Administrasi Negara yakni (1) Izin Pedagang Kaki
Lima (PKL), (2) Reklame, (3) IMB, Pondokan, (4) Pemakamam, (5) Pembuatan KTP, (6)
Pembuatan Kartu Keluarga, (7) Fakta kelahiran, dan (8) Surat izin penelitian yang
dilayani disetujuai satu atap dalam Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) di tiap
kecamatan (Kedaulatan Rakyat. 2013). Selain yang diintegrasikan ke Dinas Perizinan,
masih terdapat izin-izin lain yang dikelola oleh SKPD teknis dengan pertimbangan
kesiapan prasarana/sarana, SDM, Regulasi, efektivitas & efisiensi pengelolaannya.
Kemampuan teknis operasional para pegawai Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
menguasai semua prosedur perizinan dan prosedur-prosedur telah ditata dengan
adanya jaminan akurasi waktu, proses dan kualitas layanan perizinan. Dengan adanya
reorganisasi perizinan ini, maka dinas mendapat kewenangan mensinkronisasikan
sistem prosedur pelayanan perizinan yang terintegrasi.
“Jadi pendekatan dalam penataan organisasi adalah pendekatan fungsi.
Pendekatan fungsi kita hubungkan pertama adalah kewenangan dulu.
Kewenangan sesuai dengan peraturan pemerintah kemudian di breakdown
menjadi peraturan daerah baik kewenangan itu apa saja yang menyangkut
kompentensi daripada kewenangan dari pemerintah kota. Kemudian
kewenangan-kewenangan ini kita himpun gitu menjadi bentuk satuan-satuan
kerja. Memang Pak Herry (Herry Zudianto. Red) menjadi penggagas untuk
mendorong inovasi di UPTSA agar menjadi lembaga yang komit terhadap
pembinaan dan pelaksanaan, ada lembaga yang khusus menangani izin, ada
lembaga yang khusus mengawasi, ada lembaga yang khusus menertibkan,
sehingga di era Pak Hery Zudianto sudah ada pembagian yang jelas. Ada lembaga
yang menangani izin, ada lembaga yang khusus ngawasi, ada yang khusus
membina dan mengembangkan nah ini yang menjadi dinas-dinas teknis.
Contohnya begini waktu akan dibentuk dinas perizinan itu ada salah satu pejabat
dari KPBN yang bertanya kalau nanti perizinan ini dipindahkan ke Dinas Perizinan
terus tugas kami apa? Kemudian Pak Wali mengatakan. Kebetulan yang tanya
Kepala Dinas Pariwisata waktu itu. You tau berapa jumlah kerugian keuntungan
yang didapat, berapa long stay selama tinggal di Jogja, obyek wisata dan daya tarik
wisata apa yang you ciptakan sehingga bisa meningkatkan pengunjung. Itu
tugasmu. Dah nanti ijin ditangani bagianne kowe rasah ngurusi itu profesimu.
Iyakan. Bagaimana sekarang hotel melati bisa menjadi bintang. Itu tugasmu.
Ciptakan obyek wisata daya tarik wisata. Sekarang kan muncul kampung47

kampung wisata, nah itu maksudnya Pak Heri Zudianto. Itu konsepnya memang
stategis jadi semua itu harus handout (Wawancara dengan Kepala Bidang Regulasi
dan Pengembangan Kinerja, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 10 September 2014,
pukul 08.50)
Perubahan susunan organisasi di Dinas Perizinan, Pemkot Yogyakarta juga
disertai dengan perubahan kewenangan yang dimiliki. Adapun perubahan
kewenangan Dinas Perizinan, Pemkot Yogyakarta menjadi sebagai berikut:
a) Pemberian Izin
b) Penolakan Izin
c) Pencabutan Izin
d) Legalisasi Izin
e) Duplikat Izin
f) Pengawasan Izin
Adapun dampak penataan terhadap perubahan struktur organisasi dapat dilihat
pada tabel perbandingan perubahan struktur organisasi Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta pasca reformasi pelayanan perizinan di bawah ini.
Tabel 2 perbandingan perubahan struktur organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
pasca reformasi pelayanan perizinan
Struktur Organisasi Dinas Perizinan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005
Tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perizinan, dengan
kewenangan Dinas Perizinan, Kota
Yogyakarta
1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha yang
membawahi :
- Kasubbag Umum
- Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan
Evaluasi
3. Kepala Bidang Pelayanan yang
membawahi :
- Kasie Administrasi Perizinan
- Kasie Koordinasi dan Penelitian
Lapangan

Stuktur Organisasi Dinas Perizinan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas
Daerah.
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi :
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan
- Kasubbag Administrasi Data dan
Pelaporan
3. Kepala Bidang Pelayanan yang
membawahi :
- Kasie Advis Planing dan Administrasi
Perizinan
- Kasie Koordinasi Lapangan dan
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Struktur Organisasi Dinas Perizinan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005
Tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perizinan, dengan
kewenangan Dinas Perizinan, Kota
Yogyakarta
4. Kepala Bidang Sistem Informasi dan
Pengaduan yang membawahi :
- Kasie Sistem Informasi
- Kasie Pengaduan dan Advokasi
5. Kepala Bidang Data dan Pengembangan
- Kasie Data dan Penelitian
- Kasie Pengembangan Kinerja

Stuktur Organisasi Dinas Perizinan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas
Daerah.

Penelitian
4. Kepala Bidang Data dan Sistem
Informasi yang membawahi :
- Kasie Data
- Kasie Sistem Informasi
5. Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengaduan Perizinan
- Kasie Pengawasan
- Kasie Pengaduan Perizinan dan
Advokasi
6. Kepala Bidang Regulasi dan
Pengembangan Kinerja
- Kasie Regulasi
- Kasie Pengembangan Kinerja
Sumber: Diolah dari data Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta, 2014.
2) Sistem Prosedur dan Waktu Perizinan
Reorganisasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berdampak juga pada
upaya membangun sebuah model pelayanan perizinan yang memiliki kepastian
dalam

hal

prosedur

pelayanan

perizinan

yang

detail

dan

memiliki

akurasi/kepastian waktu. Reorganisasi berdampak juga pada upaya membangun
sebuah model pelayanan perizinan yang mempunyai kepastian dalam hal
prosedur pelayanan perizinan yang yang detail dan mempunyai kepastian waktu.
Dalam hal ini, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah membuat Standar Operating
Procedur (SOP) beserta target waktu pencapaian penyelesaiannya.
Perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan merupakan salah satu
komitmen dari Walikota Yogyakarta periode 2001-2012 H. Hery Zudianto,
SE.,Akt.,MM yang menerapkan entrepreneur leadership dengan melakukan inovasi
dalam pelayanan perizinan. Perubahan pelayanan perizinan terjadi karena
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah
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rentan pungli (bernuansa KKN) yang dilakukan oknum pegawai sehingga muncul
ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perizinan. Akibatnya PAD
(Pendapatan Asli Daerah) menurun, yang berdampak pada penurunan tingkat
kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah adanya reformasi pelayanan perizinan
kepercayaan masyarakat menjadi cenderung meningkat sehingga mampu
mendongkrak citra pemerintah dengan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Sedangkan, faktor eksternal meliputi tuntutan dari masyarakat, dunia usaha,
tantangan pasar, era keterbukaan, dan transaksi pemodal lintas wilayah.
Untuk proses dari perubahan tersebut, penataan organisasi dilakukan
menggunakan pendekatan fungsi yang dihubungkan dengan kewenangan.
Kewenangan sesuai dengan peraturan pemerintah kemudian di breakdown
menjadi peraturan berdasarkan aspek kompetensi dan kewenangan. Pembagian
kewenangan-kewenangan tersebut kemudian dihimpun menjadi bentuk satuansatuan kerja, sehingga terdapat lembaga yang khusus menangani izin, lembaga
yang khusus mengawasi, dan lembaga yang khusus menertibkan. Dengan
demikian, terdapat integrasi kewenangan di bidang perizinan dari SKPD terkait ke
dalam Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta. Selama proses ini tidak ada bentukbentuk resistensi yang terjadi, baik dari pimpinan mupun pegawai. Semua lini
yang terkait sudah memiliki budaya kerja yang dilaksanakan secara gotong royong
untuk mencapai tujuan bersama.
Sistem prosedur dan waktu pelayanan yang diatur secara rinci dan detail akan
menjadi titik tolak bagi Dinas Perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
sehingga dapat dijadikan ukuran kinerja. Oleh karena itu, sistem prosedur perizinan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang
menjadi tugas yang diberikan untuk melakukan pelayanan perizinan, legalisir, duplikat,
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dan pengaduan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Kepala Dinas No.01/2006
Tentang Sistem dan Prosedur.
Bagan 6 Mekanisme Pelayanan Perizinan di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2014.
Selain aspek perubahan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta,proses reformasi pelayanan perizinan juga didukung adanya
inovasi yang diterapkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan. Adapun bentuk-bentuk inovasi pelayanan perizinan tersebut
meliputi:
1.

Pendaftaran permohonan melalui layar sentuh antrian;

2.

Permohonan izin dapat dilakukan secara paralel (mengurus HO sekaligus SIUP dan
TDP);

3.

Informasi pelayanan perizinan diperoleh melalui buku panduan yang dibagikan
sampai ke Rukun Warga (RW)/brosur/banner, papan informasi, touch screen/layar
sentuh, internet/sub domain www.perizinan.jogjakota.go.id, kontak informasi
perizinan nomor (0274) 290274;
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4.

Proses pelayanan perizinan melalui mekanisme routing slip dan berkas
permohonan izin dalam proses diberi tanda/tulisan tanggal paling lambat harus
terbit, sehingga batas waktu izin terbit terkontrol;

5.

Untuk menjembatani antara masyarakat pemohon dengan Dinas Perizinan ditunjuk
Petugas Penghubung ( 4 orang);

6.

Penggunaan

SIM

dapat

mempermudah

dan

mempercepat

dalam:

(1)

mendokumentasi perizinan, (2) mendapatkan informasi perizinan, (3) pemantauan
dan pengawasan proses perizinan;
7.

Formulir perizinan dapat di download pada Subdomain
www.perizinan.jogjakota.go.id;

8.

Advice Planning atau keterangan rencana tata ruang dapat diperoleh di Dinas
Perizinan secara cepat dan tidak dipungut biaya (gratis);

9.

Adanya kepastian layanan yaitu ditolak atau diterima;

10. Dilaksanakan pengukuran IKM setiap hari;
11. Bukti pendaftaran tidak dapat tercetak apabila ada kekurangan persyaratan;
12. Membuka akses seluas-luasnya untuk informasi dan pengaduan perizinan kepada
masyarakat. Hotline SMS Dinas Perizinan 081 22762 5000 dan 081 2278 0001;
13. Pembayaran retribusi langsung di Bank yang berada di Gedung Dinas Perizinan;
14. Permohonan perizinan sudah tidak membutuhkan rekomendasi dari instansi teknis
di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
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15. Adanya KLIPPER (Klinik Pelayanan Perizinan) untuk permohonan perizinan IMB
yang perlu kajian awal sebagai bahan informasi berkaitan syarat administrasi dan
teknis;
16. SMS Center (aplikasi SMS gateway) untuk melayani pemohon izin yang telah
mendaftarkan izinnya guna melihat informasi status proses izin dengan mengirim
SMS : status (spasi) nomor pendaftaran dan dikirim ke nomor : 081 228 73 0000;
17. Mulai Nopember 2011, menggunakan sistem pelayanan online khusus Izin
Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang, Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN),
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Secara
bertahap layanan izin secara online akan ditambah;
18. Selain telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008, Dinas Perizinan telah menyusun
dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan
Prosedur (SOP), Maklumat dan Janji Pelayanan, Kode Etik dan Majelis Kode Etik,
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Program Inisiasi Anti Korupsi
(PIAK);
19. Ruang Pelayanan didesain ramah lingkungan untuk Disabilitas dan tersedia Ruang
Laktasi serta area khusus untuk merokok di luar ruangan
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Foto 1. Inovasi pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Sumber: Data primer penelitian, 2014.
Foto 2. Publikasi akurasi jenis pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan perzinan di
Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta

Sumber: Data primer penelitian, 2014.
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Adapun hasil pencapaian inovasi pelayanan perizinan pada tahun 2014 adalah seperti
yang tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Jenis pelayanan perizinan dan pencapaian target kinerja pelayanan perizinan
di Kota Yogyakarta

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31

32

Jenis Izin
IMBB
Izin S A H
Izin IN GANG
Izin Saluran Air Limbah ( SAL )
Pengelolaan TPU Swasta
Pengelolaan Krematorium swasta
Pengelolaan Penyimpanan abu jenazah swasta
Izin Gangguan ( HO )
IUI dan TDI
SIUP
S I U P ( MB )
Izin Penyelenggaraan Reklame
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
(IUP2T)
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUP2)
Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
Izin Salon Kecantikan
Izin Penyedia Jasa Pekerja /Buruh
Izin Penjual Daging
Izin Usaha Penggilingan Daging
Izin Usaha Penyimpanan Daging
Izin Usaha Angkutan
a. Izin Penelitian
b. Izin Praktek Kerja Lapangan ( PKL )
c. Izin Kuliah Kerja Nyata ( KKN )
SIUJK
TDUP Spa
TDUP Daya Tarik Wisata
TDUP Kawasan Wisata
TDUP Jasa Transportasi Wisata
TDUP Jasa Perjalanan Wisata
a. Biro Perjalanan Wisata
b. Agen Perjalanan Wisata
TDUP Jasa Makanan dan Minuman
a. Restoran
b. Rumah Makan
c. Jasa Boga
d. Kafe
TDUP Penyediaan Akomodasi
a. Hotel
B. Akomodasi lainnya
TDUP Penyelenggaraan Keg. Hiburan

Target
2014
1000
20
50
30
1
1
1
1400
40
650
3
1
1
1
10
10
10
4
2
2
4
2400
110
10
40
1
1
1
1
20

Tolak

Jumlah
Pemohon
s/d Sept
2014
1030
16
40
30
1

Jmlh
Izin
Terbit
s/d
Sept
2014
783
11
31
25
1

964
52
506
4

894
39
466
1

148
4
8

6

4

4

4

2

2

7
2797
195
16
41

4
2798
181
29
39

2

2

21
4

20
4

9
11
13

8
11
10
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s/d
Sept
2014
181
3
11
3

4

40

20

20
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Jenis Izin
No.

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

&Rekreasi
a. Jasa Impresariat
b. Karaoke
c. Persewaan jasa pelayanan audio visual
d. Panti pijat
e. Diskotik
f.Taman Rekreasi
g. Fitness
h. Gedung Pertemuan
Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,Pjln. Insentif
Konferensi dan Pameran
TDUP Jasa Informasi Pariwisata
TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
TDUP Jasa Pramuwisata
TDUP Wisata Tirta
Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air
Bawah Tanah
Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
* Perusahaan
* Instalasi
Izin Juru Bor Air Bawah Tanah
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non
Formal (PNF)
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal
Izin Tanda Daftar Gudang ( TDG )
Tanda Daftar Perusahaan ( T D P )
Pendaftaran Surat Kepemilikan Bangunan
Izin Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah

JUMLAH
1

2

DAFTAR ULANG SIUK
A. Izin Usaha Hotel dan Penginapan
B. Biro Perjalanan Wisata (BPW)
C. Rumah Makan
D. Rekreasi & Hiburan Umum
E. Jasa Impresariat
PENCABUTAN IZIN
A. HO
B. SIUP
C. SIPA
D. T D P
E. SIUJK
F. LEMBAGA PENDIDIKAN ( PNF )
G.TDI
H. IMBB
I. TDUP
1, Rumah Makan

Target
2014

1
1
1
1
1
10
1

Jumlah
Pemohon
s/d Sept
2014

Jmlh
Izin
Terbit
s/d
Sept
2014

17
2

16
1

1
1
1

1
1

1

1

Tolak
s/d
Sept
2014

2
2

1

3

2

55
1
1
825

52
4
2
608
49
16

83
4

2

572
27
17

6

6804

6586

6149

370

38
18

36
13

13

8
16

1
10

12
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Jenis Izin
No.

3

4

2. Hotel
3, BPW
4. Restoran
LEGALISIR
A. SIUP
B. IMBB
C. TDP
D. HO
E. SIUJK
F. TDI
G. PNF
H. TDUP
I. SIUP MB
J. TDG
K. IUTM
DUPLIKAT
A. SIUP
B. IMBB
C. TDP
D. HO
E.PNF
F. TDI
G. TDUP
H. SIUP MB
I. SIP
J. IUTM
Jumlah Daftar Ulang SIUK, Pencabutan Izin,
Legalisir dan Duplikat
JUMLAH SELURUHNYA

Target
2014

Jumlah
Pemohon
s/d Sept
2014

Jmlh
Izin
Terbit
s/d
Sept
2014

Tolak
s/d
Sept
2014

1
1
19
12
20
13
2
1

19
11
19
12
1
1

2
3
3
1
1

8
3
3
1
1

2
68
1
7

1
23
1
8

20
1

1

235
6821

200
6349

21
391

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2014.
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Adanya pembaruan dalam mekanisme pelayanan dan SOP ternyata membawa
dampak positif yang signifikan bagi Dinas Perizinan untuk mencapai target kinerja dan
bagi masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan.
“Sekarang harus lebih cepat, transparan. Masyarakat lebih dipermudah. Banyak
inovasi dengan adanya perubahan manajemen pelayanan perizinan. PAD target
tahun ini 5,7 Miliyar dan pencapaian dari Dinas Perizinan sendiri sudah mencapai
18 m pada akhir September kemarin. Dengan demikian prosentase kenaikan PAD
mencapai 315%. Padahal hanya dua ijin kita pungut yang lainnya gratis (HO dan
IMB). Saya itu kadang-kadang secara tidak langsung gitu mbak tanya-tanya
ngomong-ngomong kok gak di Bantul kan. Wah.... Kok gak di Sleman ijine angel
kabeh diamplopi wes lurahe, camate, tetanggane. Lha ini kan gak nyaman high cost
ekonomi to mosok ana RT diamplopi, RW. Ngeri, Nembung, muni ora mung
sekedar tak diamplopi ini. Enggak muni (Hasil wawancara dengan Kabid.
Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 12 September 2014, pukul 14.00).
Reformasi pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah membawa
dampak positif bagi masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan khususnya dalam
aspek fasilitas pelayanan, transparansi prosedur pelayanan dan biaya, keramahan
petugas pelayanan. Namun demikian, pada sisi lain masih terdapat aspek kurang
memuaskan bagi masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan untuk izin yang
bersifat komersial karena persyaratan perizinan yang rumit dan belum ada kejelasan
waktu penyelesaian pengurusan izin tersebut.
“Menurut saya lebih baik dulu daripada sekarang. Karena dari segi pelayanan,
pihak Dinas Perizinan belum memberikan pelayanan prima. Serta kurang adanya
kepastian terkait dengan orang yang melayani ijin tersebut yang terkadang sulit
untuk ditemui dan banyak yang tidak ada di tempat. Tanggal 6 September 2014
saya mengurus ijin tersebut, namun sudah 10 kali saya harus bolak balik ke dinas.
Serta untuk masalah kekurangan persyaratan ijin, saya tidak diberitahu melalui
sms. Jadi kalau saya tidak datang langsung kesini saya tidak tahu. Sehingga
menurut saya kurang efisien. Menurut saya juga antara aturan dan
implementasinya kurang singkron. Dan kurang adanya kontrol dari atasan kepada
bawahan terkait pelayanan yang kurang memuaskan (Hasil wawancara dengan
Bapak Herman, pengusaha yang sedang mengakses pelayanan perizinan IMB, 18
September 2014, pukul 11.00).
Walaupun Pemerintah Pusat telah membuat seperangkat regulasi pedoman
pembentukan PTSP namun “kunci keberhasilan“ dalam mengimplementasikan di
Daerah

(secara

berurutan)

yaitu:

(1)

political

will

dan

good

will

dari

Gubernur/Bupati/Walikota; (2) dukungan secara penuh dari DPRD, komitmen dari

58

seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah; (3) Kemampuan, Dedikasi, Loyalitas,
Integritas, Transparansi dan Kesejahteraan seluruh karyawan yang ditugaskan di PTSP;
(4) Dukungan dan pemantauan dari stakeholder (Perguruan Tinggi, Dunia Usaha,
Lembaga Pemberdayaan Desa/Kelurahan/Distrik, LSM, dll).
Foto 3. Dokumentasi komitmen political will dan moral will dari pejabat terkait

Sumber: Data primer hasil penelitian, 2014.
2) Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
Reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta juga menyentuh aspek
penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan. Perubahan yang dilakukan
adalah melakukan inovasi dengan mengaplikasikan sistem pelayanan berbasis
teknologi informasi pada meliputi:
a. Dukungan Jaringan LAN/Internet/Wifi untuk proses pengurusan izin dan
pengambilan kebijakan;
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b. Penggunaan Touchscreen antrian dan touchscreen informasi (persyaratan izin,
status proses, buku tamu, dll);
c. Penggunaan software untuk mengontrol aktivitas komputer lain (komputer
admin dapat memantau komputer-komputer lain yang sedang digunakan untuk
aktivitas diluar kepentingan kantor,misal game/BBM/dll);
d. Informasi izin dan beberapa Formulir Izin dapat di download dari website
www.perizinan.jogjakota.go.id;
e. Aplikasi SIM perizinan (SIM HO, TDP, SIUP, IMB, Aplikasi pendaftaran, SMS
Gateway);
f. Berkas arsip perizinan yang berada di berbagai SKPD yang perizinannya
diintegrasikan ke Dinas Perizinan dipindahkan dan dikelola sepenuhnya oleh
Dinas Perizinan sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan;
g. Dilaksanakan back-up dokumen berbasis teknologi informasi.
Dampak yang ditimbulkan dari implementasi pelayanan perizinan berbasis
teknologi informasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, telah membawa dampak positif
dalam hal efisiensi dan efektivitas pengurusan izin dan pencapaian target kinerja Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta karena dengan menerapkan tekniologi informasi maka
proses pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah terkendali. Hal ini sesuai dengan
data yang tercantum dalam tabel berikut ini. Pelayanan prima kepada masyarakat
sebagai stakeholder kunci pemerintah merupakan tujuan utama pembentukan Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang selalu
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun merupakan bukti keseriusan
pengelolaan dinas ini. Secara keseluruhan, sebagaimana tampak pada tabel di bawah,
pada tahun 2011 terjadi peningkatan IKM yang hampir mencapai angka 10% dari angka
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3,012 pada tahun 2006 sampai 3,369 pada tahun 2011 (Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta, 2014).
Tabel 4. Realiasi waktu penyelesaian pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta, 2014.
Foto 4. Suasana pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Sumber: Data primer hasil penelitian, 2014.
Untuk mendukung sistem monitoring, dinas perizinan juga menyediakan layanan
pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk ke Bidang Pengawasan dan Pengaduan
Perizinan, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ditindaklanjuti dengan segera melalui
perbaikan yang mempertimbangkan kualitas dan urgency aduan yang diajukan.
Mekanisme pelayanan pengaduan seperti gambar di bawah ini dapat disampaikan oleh
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masyarakat melalui surat, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), e-mail, hotline
SMS, kotak saran di dinas perizinan, dan secara lisan melalui telepon. Pengaduan dicatat
oleh sub bagian umum dan kepegawaian, kemudian disampaikan ke bidang
pengawasan dan pengaduan perizinan.
Bagan 7 Mekanisme pengaduan pelayanan perizinan
di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Perizinan, Kota Yogyakarta, 2014.
3.Pembahasan
Manajemen perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta
Reformasi

pelayanan

perizinan

di

Kota

Yogyakarta

dimulai

Reformasi

penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta dimulai ketika beberapa jenis
pengurusan perizinan diintegrasikan di UPTSA Kota Yogyakarta berdasarkan
Keputusan Walikota Yogyakarta No. 01/2000. Dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayan publik Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah
(Perda) Kota Yogyakarta No. 17/2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perizinan. Terbentuknya Dinas Perizinan berlatar belakang dari masalah-masalah
yang timbul dalam hal perizinan seperti: tidak efisien dan efektifnya pelayanan, lamban,
berbelit-belit dan kurang profesional karena rendanya kualitas SDM dan tidak jelasnya
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prosedur; tidak ada kepastian waktu dan biaya; pelayanan izin yang tersebar;
overlapping layanan izin; lemahnya database; belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi; rentan KKN; tidak adanya reward dan punishment serta partisipasi
masyarakat yang kurang.
Bentuk perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta
dapat dijelaskan sesuai dengan perubahan secara terencana menurut Zauhar (2002)
untuk mengubah dua hal, yaitu: Pertama, mengubah struktur dan prosedur birokrasi
(aspek reorganisasi atau institusionalisasi kelembagaan). Kedua, sikap dan perilaku
birokrat guna meningkatkan efektifitas organisasi atau meningkatkan administrasi yang
sehat,

dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Dari definisi tersebut

menegaskan bahwa reformasi pelayanan perizinan adalah perubahan yang terencana
dalam mengubah struktur, prosedur dan perilaku dalam sebuah organisasi. Dengan
demikian bila perubahan tersebut tidak dilakukan secara terencana tidak dapat
dikategorikan sebagai bagian dari reformasi administrasi negara. Perubahan tersebut
mengarah pada upaya penataan tiga aspek pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta yaitu: Pertama, aspek penataan organisasi perizinan; Kedua, aspek sistem
prosedur dan waktu perizinan; dan Ketiga, aspek pengembangan teknologi informasi.
Dalam rangka mempercepat proses perubahan manajemen
Desain manajemen perubahan dalam reformasi pelayanan perizinan di Kota
Yogyakarta dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan organisasi.
Dilihat dari aspek sosial, yang terpenting adalah perlunya ketegasan dari pimpinan dan
adanya dukungan positif masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta dapat meningkat. Dari aspek ekonomi, dulu banyak instansi
pemerintah dengan kewenangan yang sama untuk mengurus ijin sehingga tidak efisien,
transparansi tidak terkendali, input dan output tidak jelas. Untuk mengatasi kondisi
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tersebut, maka desain manajemen perubahan di Dinasi Perizinan Kota Yogyakarta
adalah adanya pengintegrasian kewenangan pelayanan perizinan dari dinas-dinas
eksternal ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan inilah yang memiliki
kewenangan untuk mengurus semua jenis izin di Kota Yogyakarta. Dengan adanya
perubahan kewenangan ini maka pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta menjadi
lebih efisien, transparan, input dan output dapat terkendalikan secara jelas. Sedangkan
dari aspek politik, sudah ada political will dan moral will dari Pemerintah Kota
Yogyakarta untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme seperti adanya
calo dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan sehingga berdampak pada
penurunan citra pemerintah di mata masyarakat. Pada aspek budaya, Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta berhasil menciptakan kultur baru dalam penataan kelembagaan,
sehingga masyarakat dapat mentransformasikan perubahan budaya organisasi dengan
baik. Aspek organisasi, terdapat restrukturisasi hierarki dalam Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta sehingga menjadi lebih ringkas, integratif, dan tidak adanya overlapping
pelayanan izin yang sama dari beberapa instansi.
Dalam pendirian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki kekuatan hukum
yang jelas bersumber dari Peraturan Daerah, sehingga Dinas Perizinan menjadi lembaga
tersendiri dengan otoritas tersendiri secara penuh dibidang perizinan sesuai peraturan
yang mengatur. Sistem dan budaya kerja di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah
terbangun dengan baik. Hal ini diperkuat dengan dukungan kebijakan dari pusat dan
daerah. Namun demikian, pada satu sisi, proses manajemen perubahan Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta memiliki kelemahan dari aspek anggaran, sumber daya manusia, dan
sarana prasarana. Dukungan dari sisi anggaran/sumber daya finansial masih dibatasi
oleh regulasi sehingga menyulitkan Dinas Perizinan melakukan perubahan. Sumber
daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perizinan juga belum sesuai dengan
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penghitungan dan terjadi overlapping ketugasan pegawai untuk posisi-posisi tertentu.
Berdasarkan hasil analisis jabatan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, diproyeksikan
kebutuhan pegawai yang ideal adalah memerlukan 106 orang. Akan tetapi saat ini
masih memiliki keterbatasan jumlah pegawai pada posisi-posisi tertentu. Pegawaipegawai yang ada sekarang terpaksa harus merangkap tugas. Selain itu, dalam
menjalankan ketugasannya, Dinas Perizinan juga terkendala penyediaan fasilitas
kendaraan dinas yang belum memadai sehingga ketika pegawai menjalankan tugas
keluar terpaksa menggunakan kendaraannya sendiri. Di balik kelemahan yang ada
tersebut, ternyata Dinas Perizinan juga memiliki peluang dalam otoritas kebijakan
penerbitan izin dengan otoritas menambah jumlah izin, tetapi sampai sekarang masih
terkendala regulasi dari pusat, sehingga perlu untuk mensinkronkan permasalahan
regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Disamping faktor kelebihan, kelemahan, dan peluang, ternyata terdapat faktor
ancaman harus direspon oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu masalah
regenerasi pegawai yang telah menjadi ancaman serius untuk harus segera ditangani.
Permasalahan ini muncul karena mutasi perpindahan pegawai yang dilakukan kurang
cepat dan jumlah pegawai yang direkrut untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta masih
sedikit. Sebagai contoh, rekruitmen pegawai tahun ini, dimana jumlah yang diterima
sekitar 74 orang. Namun, Dinas Perizinan hanya mendapatkan jatah 1 orang, sebagian
besar untuk medis dan pendidikan. Selain itu, ancaman lainnya adalah komitmen dari
kepala daerah. Setiap lima tahun sekali diselenggarakan pilkada untuk memilih kepala
daerah yang baru sehingga berdampak pada perubahan kebijakan yang berbeda,
sehingga kebijakan tersebut sekedar jalan ditempat.
Strategi perubahan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan dilakukan step by step.
Langkah awal yang ditempuh adalah koordinasi antar bagian dan instansi untuk
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sosialisasi dan pengkondisian awal. Tahap selanjutnya adalah integrasi teknis
operasional dari kewenangan yang telah dimiliki oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
Konsep yang diterapkan adalah kewenangan berasal dari Walikota, sedangkan SKPD
hanya mendelegasikannya. Untuk mendorong daerah membentuk PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) perlu adanya political will dan good will dari walikota. Proses
reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta tampaknya membawa bentukbentuk perubahan dari berbagai aspek. Pertama, aspek pengaturan fisik, sekarang ini
gedung Dinas Perizinan berada di Kompleks Balaikota, dengan lokasinya strategis dan
mudah dijangkau oleh masyarakat. Semua ruangan disekat secara transparan
menggunakan kaca sebagai bentuk transparansi dan memudahkan komunikasi antar
pegawai. Desain tangga disamping pintu masuk didesain miring tanpa anak tangga
untuk mempermudah kaum difabel memasuki gedung. Selain itu, gedung ini
menyediakan toilet dan loket khusus bagi kaum difabel. Demi menjaga keamanan CCTV
terpasang di hampir setiap sudut ruangan. Ruang tunggu didesain lebih nyaman dengan
tempat duduk pelanggan yang lebih baik daripada tempat duduk pelayannya. Gedung
ini juga dilengkapi ruangan laktasi untuk ibu menyusui. Sedangkan, untuk para perokok
gedung ini menyiapkan ruangan merokok. Kedua, aspek pengaturan sumber daya
manusia. Konsep yang dulu diterapkan oleh Dinas Perizinan adalah bedol desa, dimana
sebagian besar personilnya berasal dari pegawai SKPD teknis yang dimutasi di Dinas
Perizinan. Untuk menghindari kesempatan kepala instansi membuang pegawai dengan
kinerja buruk, maka mantan Walikota Hery Zudianto selalu melakukan seleksi secara
mendalam setiap personil. Dalam perkembangannya muncul ego sektoral, sehingga
untuk pembinaan personil dilakukan melalui metode IHT (In House Training), dimana
setiap pegawai saling share dan belajar. Ketiga, aspek budaya organisasi. Pegawai Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta dapat saling berdiskusi untuk memunculkan ide-ide baru
yang kemudian akan dikaji dan disimulasikan. Keempat, aspek kebijakan. Munculnya
66

pendelegasian pelayanan perizinan ke level kecamatan, proses pelimpahan kewenangan
dari Walikota kepada Camat, sehingga peran walikota saat ini hanya mengawasi dan
jarang menandatangani semua perizinan yang ada karena perizinan dengan skala
tertentu sudah ditandatangani oleh Camat.
Manajemen perubahan dalam pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta dilakukan
dengan cara yang terencana dan telah dilakukan secara sistematis. Pelayanan perizinan
sudah masuk dalam proses Rencana Aksi Daerah (RAD) 2007-2011)tentang Reformasi
Birokrasi di Kota Yogyakarta. Proses ini kemudian dilajutkan kembali ke dalam road
map reformasi birokrasi. Proses manajemen perubahan dalam reformasi pelayanan
perizinan di Kota Yogyakarta sesuai dengan model perubahan yang diungkap oleh
Lewin (dalam Wibowo, 2006:77) yang mengembangkan model perubahan terencana
dalam 3 tahapan yaitu tahap unfreezing, changing atau moving, dan refreezing. Model
Kurt Lewin dapat dilihat pada bagan berikut ini.
Bagan 8. Model perubahan terencana

Sumber: Lewin, dalam Wibowo (2006: 77).
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a. Unfreezing atau pencairan
Unfreezing atau pencairan adalah tahapan yang berfokus pada penciptaan
motivasi untuk berubah dimana individu didorong untuk mengganti perilaku lama
dengan perilaku baru. Unfreezing merupakan usaha perubahan dalam mengatasi
resistensi. Proses pencairan merupakan adu kekuatan antara faktor pendorong dan
penghalang. Untuk menerima suatu perubahan, diperlukan kesiapan. Pencairan
dimaksudkan agar seseorang bersedia membuka diri terhadap perubahan. Perubahan
ini dilakukan dengan membangun komitmen seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dari level tertinggi hingga terendah untuk secara
konsisten melakukan upaya bersama menciptakan birokrasi ke arah perubahan yang
lebih baik. Upaya penguatan komitmen ini ditunjukan langsung oleh Walikota pada
masa Hery Zudianto yang secara langsung terlibat dalam mengawal proses perubahan
yang sedang berjalan.

b. Changing and Moving
Changing and moving merupakan tahap pembelajaran dimana pekerja mendapat
informasi baru terhadap perubahan, model perilaku baru, dan cara baru. Yang terbaik
untuk menyampaikan gagasan adalah dengan pembelajaran yang berkelanjutan dan
bukannya kejadian sesaat. Proses kedua yang dilakukan dalam proses perubahan ini
adalah changing and moving. Perubahan yang terjadi dalam Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta ini dilakukan dengan mendorong seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk merubah pola pikir lama menjadi pola pikir
yang mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders),
mengutamakan kualitas dan kinerja sehingga mampu menciptakan benchmarking
positif dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan cara
memperbanyak diskusi-diskusi yang melibatkan pegawai, melakukan

sosialisasi
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perubahan-perubahan

baru,

mengadakan

diklat-diklat

kepada

pegawai

dan

mengikutsertakan pegawai pada diklat-diklat. Pembinaan personil di Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta dilakukan melalui metode IHT (In House Training), dimana setiap
pegawai saling berbagi dan belajar.

c. Refreezing
Refreezing adalah pembekuan kembali dimana perubahan yang terjadi
distabilisir dengan mengintegrasikan perilaku dan sikap ke dalam cara yang normal
untuk melakukan sesuatu. Refreezing dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi
pegawai menunjukkan perilaku serta sikap yang baru. Sikap serta perilaku yang baru
tersebut dibekukan sehingga menjadi norma baru yang dapat memperkuat hasil
(Wibowo, 2006:77). Dalam proses ini Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berupaya untuk
memelihara momentum perubahan agar tetap dalam kondisi yang positif sesuai dengan
tujuan reformasi pelayanan publik dalam bidang perizinan. Dalam proses ini
perubahan-perubahan yang sudah dilakukan tetap dilanjutkan. Bahkan dalam konteks
pelayanan perizinan, proses refreezing Dinas Perizinan Kota Yogyakarta perubahan
yang sudah berjalan semakin dikembangkan ke ranah grass root sebagai ujung tombak
pelayanan perizinan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti dengan
melakukan desentralisasi 9 pelayanan perizinan ke kecamatan yakni Izin Pedagang
Kaki Lima (PKL), Reklame, IMB, Pondokan, Pemakamam, pembuatan KTP, Kartu
Keluarga, akta kelahiran, dan surat izin penelitian yang dilayani satu atap dalam
Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) di tiap kecamatan.
Sebagaimana di jelaskan diatas bahwa program manajemen perubahan bertujuan
untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja
organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya
menjadi lebih baik sesuai dengan tujuannya. Manajemen perubahan di Dinas Perizinan,
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Kota yogyakarta telah mempunyai arah yang jelas yang meliputi perubahan komitmen
pegawai, perubahan pola pikir dari mental birokrat menjadi mental melayani dan juga
memelihara momentum perubahan agar tetap berada pada jalur yang positif. Arah
perubahan tersebut diharapkan mampu menjadikan Kota Yogyakarta menjadi pilot
project reformasi birokrasi.
Rencana manajemen perubahan di Pemerintah Kota Yogyakarta diarahkan pada
empat hal yaitu:
1) Membangun komitmen seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta dari level tertinggi hingga terendah untuk secara konsisten
melakukan upaya bersama menciptakan birokrasi ke arah perubahan yang lebih
baik;
2) Mendorong seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
untuk merubah pola pikir lama menjadi pola pikir yang mengutamakan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), mengutamakan
kualitas dan kinerja sehingga mampu menciptakan Pemerintah Kota Yogyakarta
yang mampu menjadi pilot project/contoh penerapan reformasi birokrasi;
3) Memelihara momentum perubahan agar tetap dalam posisi yang positif sesuai
dengan tujuan perubahan dari RB.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Perubahan pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mengarah
pada upaya penataan tiga aspek yaitu: Pertama, aspek penataan organisasi perizinan;
Kedua, aspek sistem prosedur dan waktu perizinan; dan Ketiga, aspek pengembangan
teknologi informasi. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi pelayanan perizinan
berbasis teknologi informasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, telah membawa
dampak positif dalam hal efisiensi dan efektivitas pengurusan izin dan pencapaian
target kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta karena dengan menerapkan teknologi
informasi maka proses pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah terkendali.
Pelayanan perizinan sudah masuk dalam proses Rencana Aksi Daerah (RAD) 20072011)tentang Reformasi Birokrasi di Kota Yogyakarta. Proses ini kemudian dilajutkan
kembali ke dalam road map reformasi birokrasi. Proses manajemen perubahan dalam
reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta sesuai dengan model perubahan
terencana dalam 3 tahapan yaitu:
a. Unfreezing atau pencairan
Unfreezing atau pencairan adalah tahapan yang berfokus pada penciptaan
motivasi untuk berubah dimana individu didorong untuk mengganti perilaku lama
dengan perilaku baru. Unfreezing merupakan usaha perubahan dalam mengatasi
resistensi. Pencairan dimaksudkan agar seseorang bersedia membuka diri terhadap
perubahan. Perubahan ini dilakukan dengan membangun komitmen seluruh jajaran
pegawai di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dari level tertinggi hingga
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terendah untuk secara konsisten melakukan upaya bersama menciptakan birokrasi ke
arah perubahan yang lebih baik. Upaya penguatan komitmen ini ditunjukan langsung
oleh Walikota Yogyakarta pada masa Hery Zudianto yang secara langsung terlibat
dalam mengawal proses perubahan yang sedang berjalan.
b. Changing and Moving
Changing and moving merupakan tahap pembelajaran dimana pekerja mendapat
informasi baru terhadap perubahan, model perilaku baru, dan cara baru. Perubahan
yang terjadi dalam Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ini dilakukan dengan mendorong
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk
merubah pola pikir lama menjadi pola pikir yang mengutamakan kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders), mengutamakan kualitas dan kinerja sehingga
mampu menciptakan benchmarking positif dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Hal
ini dilakukan dengan cara memperbanyak diskusi-diskusi yang melibatkan pegawai,
melakukan sosialisasi perubahan-perubahan baru, mengadakan diklat-diklat kepada
pegawai dan mengikutsertakan pegawai pada diklat-diklat. Pembinaan personil di
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dilakukan melalui metode IHT (In House Training),
dimana setiap pegawai saling berbagi dan belajar.
c. Refreezing
Refreezing adalah pembekuan kembali dimana perubahan yang terjadi
distabilisir dengan mengintegrasikan perilaku dan sikap ke dalam cara yang normal
untuk melakukan sesuatu. Refreezing dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi
pegawai menunjukkan perilaku serta sikap yang baru. Sikap serta perilaku yang baru
tersebut dibekukan sehingga menjadi norma baru yang dapat memperkuat hasil.
Dalam proses ini Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berupaya untuk memelihara
momentum perubahan agar tetap dalam kondisi yang positif sesuai dengan tujuan
reformasi pelayanan publik dalam bidang perizinan. Dalam proses ini perubahan72

perubahan yang sudah dilakukan tetap dilanjutkan. Bahkan dalam konteks pelayanan
perizinan, proses refreezing Dinas Perizinan Kota Yogyakarta perubahan yang sudah
berjalan semakin dikembangkan ke ranah grass root sebagai ujung tombak pelayanan
perizinan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti dengan melakukan
desentralisasi 9 pelayanan perizinan ke kecamatan yakni Izin Pedagang Kaki Lima
(PKL), Reklame, IMB, Pondokan, Pemakamam, pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akta
kelahiran, dan surat izin penelitian yang dilayani satu atap dalam Pelayanan
Administrasi Terpadu (Paten) di tiap kecamatan.
Manajemen perubahan dalam pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta telah
menghasilkan dampak perubahan pada aspek:
a. Aspek Penataan Organisasi
b. Sistem Prosedur dan Waktu Perizinan
c. Pelayanan Perizinan Berbasis Teknoligi Informasi
Adapun permasalahan yang menjadi penghambat dalam proses perubahan dalam
reformasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta adalah: (1) Dari aspek keterbatasan
anggaran, (2) Dari aspek komitmen pimpinan dan regenerasi sumber daya manusia;
dan (3) Dari aspek keterbatasan sarana prasarana.

B. Saran
Untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi manajemen
perubahan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta, berdasarkan kajian hasil penelitian
ini dapat direkomentasikan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:
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1. Penguatan komitmen moral will dan political will dari pemimpin untuk tetap
mengawal implementasi reformasi pelayanan perizinan dan melakukan
inovasi kebijakan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta;
2. Adanya sosialisasi yang menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan dan
masyarakat tentang reformasi pelayanan perizinan, desentralisasi pelayanan
perizinan melalui PATEN di seluruh kecataman di Kota Yogyakarta, dan
manajemen perubahan yang terjadi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Pelembagaan nilai-nilai perubahan yang ada di Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta dan menginternalisasikannya kepada seluruh pimpinan, pegawai
di Dinas Perizinan serta masyarakat melalui proses pendampingan
peningkatan kapasitas kinerja pelayanan, pendidikan karakter, dan sosialiasi
kepada masyarakat.
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