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ABSTRACT 
 

This research aim to describe the process of co-creating innovation and see the citizen roles. The results showed 

that the process of co-creating innovations in UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) East Java proceeded by fulfilling 

two essential elements. The first is Innovation Ecosystem that includes the dimensions of transparency, collaboration, and 

communication. Innovation Ecosystem is quite conducive although there is still a shortfall in budget transparency. Second 

is the innovation platform that includes dimensions contributions and regulation. Citizen more focused on his role as 

explorer who report and identify problems. Most people also do his role as ideator who gives their creative ideas for 

innovation. The role of citizen are appropriate with the law, government regulation, and other regulations which became 

the basis. 
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Pendahuluan 

Pelayanan merupakan isu penting terutama dalam 

studi manajemen publik. Pelayanan publik yang 

berkualitas juga merupakan gambaran dari good 

governance yang melibatkan kepentingan semua unsur 

governance sehingga dianggap memiliki pengaruh besar 

terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya. 

Namun pelayanan publik di Indonesia masih belum 

maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei 

integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2012 

yang menunjukkan nilai kualitas pelayananpublik untuk 

instansi pusat di Indonesia baru mencapai 6,86 dari skala 

10, sedangkan untuk unit pelayanan publik di daerah 

nilainya 6,32 (KPK, 2012).  

Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayan publik. Regulasi 

tersebut diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam 

memberikan jaminan pelayanan yang lebih responsif dan 

berkualitas. Salah satu hal yang dapat dijadikan indikator 

pelayanan publik responsif adalah adanya inovasi 

pelayanan. (Anggraeny,Cindy,2013:85) 

Saat ini, persentase unit pelayanan baik Kementrian, 

Lembaga dan IPD yang telah melakukan inovasi 

pelayanan publik telah mencapai 100% (Kementrian 

PANRB,2013). Meski demikian, keberlanjutan 

pengelolaan inovasi seringkali terbentur perubahan visi 

misi pimpinan baru yang kurang sejalan dengan 

pimpinan sebelumnya (MENPAN,2014).
 
Inovasi sektor 

publik juga memiliki tingkat ketidakpastian dan bersifat 

top down. 

Oleh karena itu desain dan implementasi kebijakan 

dalam pelayanan publik memerlukan peran dari berbagai 

hubungan. Chesbrough mengungkapkan bahwa proses 

inovasi tradisional yang dilakukan intra-organisasi sudah 

harus ditinggalkan (Institute of Public Administration 

Australia,2014:14).
 

Kemampuan organisasi dalam 

menciptakan inovasi akan semakin bergantung pada 

kualitas hubungan eksternal. Terdapat tiga isu penting 

yang mendasari hal ini (Nambisan, Satish & Priya 

Nambisan,2013;6). 

Pertama, memotivasi penghematan fiskal. Sejalan 

dengan arah kebijakan anggaran transfer ke daerah, yang 

salah satunya adalah untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan 

pelayanan publik antar daerah, maka anggaran transfer ke 

daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  

 

Tabel 1. Perkembangan Transfer Ke Daerah di 

IndonesiaTahun 2010-2014 (miliar rupiah) 

 
 

Dengan demikian maka perlu dilakukan 

optimalisasi, yang berarti pemerintah harus inovatif 

dalam mengembangkan kebijakan dan pemberian 

layanan. Kedua, meningkatnya kompleksitas masalah 
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yang harus ditangani menuntut pendekatan kolaboratif. 

Ketiga, teknologi informasi baru sebagai pemecahan 

masalah membuat hubungan dengan masyarakat lebih 

mudah dan dapat mengurangi biaya kolaborasi. 

Peningkatkan kesadaran akan ruang untuk inovasi 

yang lebih luas dapat dilakukan melalui pendekatan baru 

seperti co-creation. Ada beberapa alasan pentingnya 

pendekatan co-creation. Pertama, sektor publik 

menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan harus 

menemukan peluang perubahan. Kedua, akan ada banyak 

pemangku kepentingan yang memberi masukan. Ketiga, 

pendekatan baru dan inovatif diperlukan untuk 

memperbaiki sistem sebelumnya (Institute of Public 

Administration Australia,2014:14). 

Di Indonesia, serangkaian peraturan yang 

mengakomodir keterlibatan publik baru diwujudkan sejak 

tahun 2008. Diantaranya adalah adanya UU 14 tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU 37 

tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia; 

dan UU 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sejak 

adanya beberapa regulasi tersebut, masyarakat mulai 

berani menyampaikan keluhan dan harapannya terhadap 

pelayanan publik. 

Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia, 

jumlah keluhan yang termasuk dalam urutan tiga 

terbanyak berdasarkan Provinsi asal pelapor, berasal dari 

Provinsi Jawa Timur 285 laporan (9.78%), DKI Jakarta 

274 laporan (9,40%), dan Jawa Tengah 227 laporan 

(7,79%). Kondisi ini menunjukkan tingginya kepedulian 

masyarakat terhadap permasalahan yang dialami. 

(Ombudsman Republik Indonesia,2013) 

 

Tabel 2 Laporan Masyarakat Berdasarkan Provinsi asal 

Pelapor Januari – September 2013 

 
Namun keterlibatan masyarakat hanya sebatas itu. 

Sedangkan yang menjadi titilk kritisnya menurut Bason 

adalah menyertakan masyarakat untuk pelayanan yang 

lebih baik (Bason, Christian,2010). Konsep ini masih 

tergolong baru di Indonesia khususya pada sektor publik. 

Pelibatan masyarakat juga membutuhkan jaminan 

keterbukaan informasi publik. Meski telah ada UU No. 

14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, 

pemerintah Indonesia baru memulai inisiatif open data 

pada tahun 2010 dan langkah konkret dalam 

melaksanakan transparansi data secara aktif baru dimulai 

pada bulan September 2011. (Tranparency 

Internasional,2015). 

Selain karena faktor kebaruan konsep, faktor lain 

yang menyebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat 

adalah karena mayoritas pelayanan publik berada pada 

posisi yang non-kompetitif sehingga kurang mendapat 

tantangan untuk melakukan perbaikan. Penanaman modal 

atau yang berkaitan dengan pelayanan perizinan 

merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang 

bersifat monopoli dan kerap kali dihadapkan pada 

masalah yang kompleks. Kualitas pelayanan publik 

dibidang perizinan juga memainkan peranan penting 

dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di 

suatu daerah.  

Seperti Jawa Timur yang merupakan salah satu 

provinsi yang memiliki potensi investasi sangat besar. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju 

investasi, dan yang menjadi masalah utama di Jawa 

Timur adalah terkait dengan kemudahan mengurus 

perizinan (UPT P2T,2015). Para investor dihadapkan 

pada berbagai permasalahan terkait patologi birokrasi 

seperti lamanya waktu perizinan, tidak adanya kepastian 

biaya sehingga terbuka kesempatan melakukan pungli, 

serta tidak ada kepastian prosedur dan cenderung 

berbelit-belit.  

Kemudian sebagai bentuk nyata untuk mendukung 

program pemerintah pusat dan mengatasi berbagai 

kendala tersebut, Gubernur Soekarwo berinisiatif 

membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) guna 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Jawa 

Timur.  

Sejak berdirinya P2T (Pusat Pelayanan Perizinan 

Terpadu), Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan 

dari Pemerintah Pusat berupa Penyelenggara Terbaik 

Pertama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang 

Penanaman Modal pada tahun 2010. Penghargaan lain 

yaitu berupa Invesment Award atas prestasi dalam 

menciptakan iklim investasi yang baik pada tahun 2012. 

Salah satu perubahan nyata adalah perbandingan waktu 

penyelesaian berbagai izin yang semakin cepat. 
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Tabel 3 Perbandingan Waktu Penyelesaian Perizinan 

 
 Selain itu, untuk terus menarik investasi pihak UPT 

P2T memberi jaminan kepada investor dan terus 

melakukan inovasi. Para pemangku kepentingan juga 

telah berkomitmen untuk memberikan ruang partisipasi 

bagi masyarakat, karena keterlibatan masyarakat akan 

berpengaruh terhadap perbaikan pelayanan.  

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendiskripsikan proses co-creating inovasi yang 

dilakukan oleh UPT P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) 

untuk meningkatan kualitas pelayanan perizinan di Jawa 

Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Penentuan sumber data dilakukan secara 

Purposive dan Snow ball. Kemudian teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode wawancara dan 

dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan linier dan 

hierarkis (Analisis Data Kualitatif Creswell) yang 

dibangun dari bawah ke atas. 

 

Proses Co-creating Inovadi di UPT Pelayanan 

Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur 

Co-creation menurut Christian Bason adalah sebuah 

proses sistematis untuk menciptakan kebijakan atau 

layanan baru bersama berbagai pihak, bukan hanya untuk 

mereka. Mencakup lingkup yang lebih luas dari 

masyarakat karena melibatkan lebih banyak aktor, dan 

merupakan cara baru dalam dunia pengetahuan serta 

terdiri dari berbagai proses Kontribusi masyarakat 

diperlukan karena mereka yang paling memahami 

kehidupannya, tentang apa yang menjadi kebutuhan dan 

harapan-harapannya. Prinsip dalam co-creation adalah 

mendekatkan wawasan, memperbesar jalan keluar untuk 

mendesain ulang pemberian layanan dengan 

memanfaatkan semua sumber daya untuk hasil yang lebih 

maksimal. (Bason,Christian, 2015). Adanya berbagai 

sumber daya, maka akan ada banyak pandangan yang 

menjadi alternatif solusi untuk permasalahan yang 

dihadapi. Dan ini akan memudahkan proses pengambilan 

keputusan yang adil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh 

semua pihak.  

Kemudian ada dua elemen dasar yang diperlukan 

untuk kegiatan co-creation inovasi, yaitu lingkungan 

inovasi dan platform inovasi (Nambisan, Satish and Priya 

Nambisan.2013:10). 

 

Lingkungan Inovasi 

Lingkungan inovasi pada dasarnya adalah 

membangun struktur organisasi yang terbuka untuk 

berkolaborasi antar instansi pemerintah dan juga 

masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan 

menciptakan inovasi. Termasuk mensosialisasikan 

pentingnya berbagai pandangan dari berbagai pihak yang 

terlibat. Dan kemudian mengkoordinasikan kedalam 

ruang yang relevan (Nambisan, Satish and Priya 

Nambisan,2013:15). Ada banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, 

antara lain pemenuhan terhadap dimensi transparansi, 

kolaborasi, dan komunikasi yang baik.  Oleh karena itu, 

sebagai badan publik UPT P2T juga berusaha  

membangun lingkungan inovasi yang kondusif. Diawali 

dengan melakukan transparansi kepada stakeholder. 

Transparansi dalam pelayanan publik dapat 

dipahami sebagai penyelenggaraan pelayanan publik 

yang bersifat terbuka dan memberikan informasi yang 

memadahi serta mudah diakses oleh semua pihak 

Ratminto & Atik Septi Winarsih,2007). Transparansi 

kemudian menjadi dimensi penting dalam membangun 

lingkungan inovasi, karena organisasi yang terbuka akan 

memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk 

memahami nilai-nilai dan tujuan organisasi. Pemahaman 

ini dapat mendorong berbagai pihak untuk membangun 

prespektif yang sama dalam menyelesaikan masalah dan 

menciptakan inovasi.  

Menurut Dwiyanto, untuk mengetahui apakah suatu 

pelayanan publik sudah transparansi atau tidak, ada tiga 

hal yang perlu diperhatikan, yaitu: keterbukaan proses 

penyelenggaraan pelayanan publik; peraturan dan 

prosedur pelayanan yang mudah dan dapat dipahami; dan 

kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai 

berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. 

Unsur keterbukaan proses penyelenggaraan 

pelayanan publik mencakup informasi, berita, penjelasan 

mekanisme, prosedur, data, dan fakta yang harus 

diberikan kepada masyarakat secara jelas dan akurat. 

Untuk itu, langkah awal yang dilakukan oleh UPT P2T 

adalah betindak secara proaktif dalam memperkenalkan 

keberadaannya, tugas, fungsi, dan perannya bagi 

masyarakat. Selain itu, informasi yang diberikan juga 

mencakup informasi dari masing-masing SKPD yang 

berada dalam kewenangannya. Termasuk memberikan 

fakta tentang kebijakan dan alasan dari keputusan 

administratif. 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

210 

 

Menurut Warren, keterbukaan informasi akan 

berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk bersaing, 

menyelesaikan masalah, berinovasi, mengatasi berbagai 

tantangan, dan meraih tujuannya 

(Bennis,Warren,dkk,2009:3-4). Begitu pula dengan 

keterbukaan yang dilakukan oleh UPT P2T, ada beberapa 

tujuan yang dijadikan pertimbangan. Pertama, untuk 

memberikan keadilan. UPT P2T memahami bahwa 

masyarakat memiliki hak memperoleh informasi yang 

lengkap dan akurat, terutama bagi yang memiliki 

kepentingan mengurus perizinan. Kedua, transparansi 

merupakan sarana pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atas segala kegiatan pelayanan yang 

dilakukan menggunakan dana publik. Ketiga, adanya 

transparansi dapat menghindari praktik kecurangan untuk 

kepentingan pribadi, baik dari pihak internal maupun calo 

yang dapat memberatkan masyarakat. 

Unsur kedua dari transparansi menurut Dwiyanto 

adalah peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah 

dan dapat dipahami. Keterbukaan ini didukung dengan 

tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

dapat diakses, sehingga masyarakat menjadi lebih 

memahami tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan 

juga haknya dalam pelayanan, seperti mendapatkan 

pelayanan yang mudah, cepat, dan gratis. 

UPT P2T juga menyediakan mekanisme yang 

memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 

berbagai informasi yang terkait dengan pelayanan, proses 

perizinan, maupun strategi penyebaran informasi kepada 

masyarakat. Ini merupakan salah satu langkah untuk 

menjamin keterbukaan dalam berkomunikasi. Untuk 

menjamin akurasi informasi, pihak UPT P2T selalu 

memperbaharui informasi yang ada diwebsitenya. 

Media yang digunakan dalam menyampaikan 

informasi tidak hanya melalu website, tetapi juga 

disediakan papan peraga yang dapat membantu 

masyarakat memperoleh informasi yang cukup. 

Sedangkan media elektronik yang digunakan adalah TV 

LCD yang tersedia di ruang informasi, dan masyarakat 

juga dapat mengakses langsung ke website P2T secara 

gratis karena tersedia Wifi dan akses internet (4 mbps). 

Sehingga semua pihak dapat memperoleh informasi yang 

lengkap sesuai yang dibutuhkan.  

Kemudian unsur ketiga yaitu terkait dengan 

kemudahan mengakses data yang dimiliki organisasi 

publik. UPT P2T juga telah berusaha memberikan 

informasi yang cukup untuk masyarakat sehingga 

masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mengurus 

perizinan. Dengan pemberian informasi yang cukup, 

masyarakat menjadi lebih mengenal dan mengakui 

keberadaan UPT P2T. Untuk menjamin penyediaan 

informasi yang cukup dan mudah diakses, selain 

menampilaknnya diwebsite, masyarakat juga dapat 

bertanya melalui sms center atau melalui telephone. 

Pegawai yang bertugas juga terbuka dalam menerima 

pertanyaan dan membantu masyarakat yang merasa 

kesulitan dalam mengurus perizinannya. Bahkan UPT 

P2T juga mengundang stakeholder dalam rapat-rapat 

yang bersifat periodik maupun tentatif untuk membahas 

tentang peraturan baru dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, peluang kerjasama bagi semua pihak yang 

terkait semakin besar.  

Karena pada dasarnya organisasi yang terbuka 

memerlukan interaksi dengan lingkungan luar. Sehingga 

masalah yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan 

dan kemudian dicari solusi yang terbaik, begitu pun 

sebalinya. UPT P2T telah melakukan pendekatan kepada 

masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya mencakup 

wilayah Surabaya, tetapi juga daerah-daerah lain yang 

berada dalam wilayah pelayanannya. Keterbukaan dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat semakin dipermudah 

dengan adanya mobil keliling dan kantor cabang di empat 

bakorwil yaitu Malang, Jember, Madiun, dan Kediri. 

Dengan demikian informasi yang ada mudah diakses, 

masyarakat juga semakin aktif terlibat, dan pada akhirnya 

akan membuat pelayanan perizinan semakin baik dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Warren menambahkan bahwa transparansi secara 

total tidak mungkin dilakukan. Sebuah organisasi 

mungkin memiliki kepentingan yang sah untuk menahan 

informasi tentang inovasi, proses asli, resep rahasia 

ataupun strategi organisasi, sekaligus menjaganya dari 

pihak pesaing (Bennis,Warren, dkk,2009:6-7). Dalam hal 

ini, transparansi secara keseluruhan juga masih belum 

dilakukan oleh UPT P2T. Ada beberapa informasi 

tentang anggaran yang hanya dapat diketahui internal 

P2T dan masyarakat memiliki akses yang terbatas. 

Anggaran yang dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat hanya tentang insentif. Kemudian juga 

tentang dana proyek pembangunan dan pengadaan barang 

dan jasa. Namun transparansi anggaran proyek ini pada 

dasarnya merupakan tanggung jawab dari UPT P2BJ. 

Sedangkan menurut Mardiasmo, pelayanan publik 

hendaknya meliputi unsur-unsur yang salah satunya 

adalah Disclosure, yaitu pengungkapan kinerja finansial. 

Organisasi publik perlu mengungkapkan kepada 

masyarakat tentang aktivitas dan kinerja finansialnya 

(Bennis,Warren, dkk,2009).    

Pengelolaan anggaran operasional UPT P2T dibahas 

bersama dalam rapat rutin yang dihadiri pihak internal. 

Pihak internal yang dilibatkan hanya pihak-pihak 

tertentu, yaitu pihak yang berhubungan dengan keuangan. 

Masyarakat yang ingin memperoleh informasi tentang 

kinerja finansial harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh UPT P2T. Salah satunya adalah adanya 

alasan yang jelas mengenai kebutuhan data tersebut, hal 

ini untuk menghindari penyalahgunaan pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Selain itu masyarakat harus 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat 

dapat langsung berhubungan dengan staff Tata Usaha 

untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Sedangkan 

untuk anggaran yang berkaitan dengan anggaran rumah 
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tangga dinas, maka masyarakat dapat berhubungan 

langsung dengan dinas terkait. 

Padahal keterbukaan informasi publik telah 

memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh 

informasi dengan mengakses data yang ada di badan 

publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi harus 

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 

informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan 

yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-

undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, telah dijelaskan bahwa ada beberapa informasi 

yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik, 

termasuk informasi mengenai laporan keuangan.  

Keterbukaan informasi publik di UPT P2T sudah 

tergolong baik, terutama dengan pelayanan informasi 

yang berbasis teknologi. Namun dalam hal transparansi 

anggaran, UPT P2T masih kurang terbuka. Baik dalam 

hal informasi penggunaan alokasi anggaran yang 

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 

tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur 

dan sumber-sumber lain yang sah, maupun yang terkait 

dengan penyerapan anggaran. 

Dimensi kedua dalam mewujudkan lingkungan 

inovasi yang efektif adalah adanya proses kolaborasi. 

Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam 

pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh 

hubungan yang saling menguntungkan dan adanya 

kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu 

(Warsono,Hadi.2009:78-91). Dengan kata lain, dalam 

kolaborasi terdapat elemen-elemen yang terkait baik 

secara invividu, kelompok, lembaga dan pihak-pihak 

lainnya yang terkait.  

Di UPT P2T, kolaborasi juga dilakukan dengan 

melibatkan semua pihak. Pertama, kerjasama yang 

dilakukan dengan pihak internal yaitu mencakup seluruh 

SKPD terkait yang kewenangan perizinannya 

dilimpahkan ke UPT P2T. Kedua, kolaborasi yang 

melibatkan pihak eksternal dari elemen pemerintah yang 

dalam hal ini mencakup pemerintah provinsi dan SKPD 

di kabupaten/kota, LSM, dan organisasi masyarakat yang 

lainnya seperti organisasi profesi. 

Peran biro di Sekretaiat Daerah dalam kolaborasi 

yaitu sebagai pembina yang memberi masukan tentang 

garis-garis kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan 

yang sebaiknya diambil. Kemudian Lembaga Swadaya 

Mayarakat (LSM) dapat memberi masukan dan saran 

yang konstruktif berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki 

secara objektif. Dan masyarakat sendiri dapat memberi 

masukan sebagai pihak yang menerima pelayanan.  

Kolaborasi ini dilakukan secara langsung dengan 

mengadakan pertemuan resmi yang mengundang semua 

pihak, dan secara tidak langsung dengan 

mengkoordinasikan pihak-pihak tersebut menggunakan 

perantara surat resmi atau media elektronik. Pertemuan 

yang dilakukan bersifat tentatif sesuai dengan kebutuhan 

dan permasalahan yang dihadapi. 

Dan dalam kolaborasi yang terpenting adalah 

adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-

individu yang terlibat. Kolaborasi biasanya dilakukan 

untuk memunculkan atau mengembangkan rasa saling 

mengerti dan merealisasikan visi bersama dalam 

lingkungan dan sistem yang kompleks. Motivasi 

utamanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif yang 

tidak mungkin dicapai jika masing-masing pihak bekerja 

sendiri-sendiri. Selain itu juga terdapat harapan untuk 

mendapatkan hasil-hasil yang inovatif dan/atau 

terobosan, serta prestasi kolektif yang memuaskan 

(Badan Diklat DIY,2014).       

Sama halnya dengan proses kolaborasi yang 

dilakukan oleh UPT P2T. Terdapat beberapa tujuan yang 

mendorong UPT P2T melakukan kolaborasi dengan 

berbagai pihak, antara lain: agar perizinan dapat berjalan 

lancar dan mengena pada masyarakat; membuat UPT 

P2T semakin berkembang; mendorong munculnya 

kreativitas dan membuat inovasi-inovasi baru; 

mempermudah masyarakat dan mengembangkan seluruh 

potensi yang ada di Jawa Timur; membantu mengetahui 

kendala yang dihadapi masyarakat; dan membantu dalam 

proses sosialisasi. Namun tujuan utama kolaborasi ini 

adalah untuk memberikan pelayanan prima agar dapat 

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kemudian prinsip dalam kolaborasi adalah 

mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, 

kesetaraan dan juga tanggung jawab.  Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjalin diantara semua 

elemen yang terlibat dalam proses kolaborasi, yaitu 

hubungan yang saling timbal balik atau saling 

mempengaruhi sepanjang proses kolaborasi berlangsung 

(Haryono, Nanang,2012).  

Dalam mewujudkan kebersamaan dan kerjasama 

yang baik, diperlukan interaksi yang dibangun atas dasar 

keinginan untuk saling mendukung. Terutama dukungan 

dari pemerintah yang memiliki kewenangan membuat 

kebijakan. Pemerinah provinsi merupakan unsur yang 

sangat penting dalam mewujudkan terbentunya UPT 

P2T. Karena dengan kebijakan yang dibuat, 

mengharuskan adanya pelimpahan wewenang perizinan 

dari masing-masing SKPD untuk dijadikan satu di UPT 

P2T. 

Dalam proses kolaborasi juga perlu adanya 

hubungan kesetaraan. Tidak ada salah satu pihak yang 

mendominasi pihak yang lainnya. Sehingga kebijakan 

yang dibuat tidak akan kaku atau memaksakan. Dari 

pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi memang 

memiliki kewenangan yang berbeda. Namun ketika 

melakukan kolaborasi, kedudukannya menjadi sama.  

Untuk menjamin kesetaraan, semua kepala SKPD 

yang izinnya dilimpahkan ke UPT P2T dilibatkan dalam 

struktur organisasi yaitu sebagai pembina, sedangkan 
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kepala bagian teknis dijadkan sebagai ketua tim URC. 

Begitu pula kesetaraan yang dibangun dengan 

masayarakat. Masyarakat dilibatkan dalam membangun 

pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan masyarakat 

harus mendapat jaminan mendapatkan pelayanan yang 

sebaik-baiknya. Meskipun telah menjamin kesetaraan, 

namun beberapa informan masih menggunakan istilah 

pemohon yang secara tidak langsung mengisyaratkan 

hubungan satu pihak bergantung pada pihak lainnya. 

Proses kolaborasi juga tidak terlepas dari berbagai 

hambatan. Kendala kolaborasi menurut Gray dapat 

berupa: komitmen yang bertentangan dengan kolaborasi; 

sejarah permusuhan yang dilandasi perbedaan ideologi 

dalam waktu lama; kondisi dimana kebijakan tidak 

memperhatikan alokasi sumber daya; perbedaan persepsi; 

kerumitan yang bersifat teknis; budaya kelembagaan dan 

politik/legitimasi; dan unilateral action atau satu pihak 

memiliki power melakukan aksi sepihak. Hambatan lain 

dalam berkolaborasi diketahui karena: keahlian; waktu; 

biaya; kompetisi; kearifan konvensional (Haryono, 

Nanang,2012).    

Hal-hal tersebut juga dihadapi oleh UPT P2T dalam 

melakukan kolaborasi. Hambatan atau kendala yang 

dihadapi oleh UPT P2T dalam melakukan kolaborasi 

adalah sebagai berikut: (1) Hambatan internal yang 

mencakup terbatasnya SDM dengan tanggung jawab 

yang sangat besar, dan terbatasnya sarana dan prsarana; 

(2) Hambatan diawal pembentukan kantor, yaitu terjadi 

tarik ulur dengan SKPD yang wewenang perizinannya 

akan dilimpahkan ke UPT P2T; (3) Hambatan koordinasi 

dari pihak DPD ke DPC kemudian kepada masyarakat; 

(4) Mindset masyarakat yang masih menggunakan 

pola lama; (5) Hambatan jarak dan waktu untuk 

melakukan kolaborasi langsung. 

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, ada 

beberapa tindakan yang dilakukan oleh UPT P2T. Dalam 

mengatasi hambatan internal, baik software, hardware 

maupun brainware harus selalu diperbaharui. 

Memperrbaharui brainware berarti meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan 

pelatihan kepada seluruh karyawan yang ada. Sehingga 

kapasitas mereka secara individu maupun kelompok 

dapat terus meningkat. Langkah lain yang diambil yaitu 

dengan membatasi jumlah pengurusan izin setiap 

harinya, terutama izin di sektor kesehatan menjadi 250 

izin setiap harinya.  

Kemudian untuk peningkatan software dan 

hardware, UPT P2T selalu berupaya menambah atau 

mengganti sarana-prasarana sesuai dengan kebutuhan. 

Penambahan jumlah sarana prasarana perlu dilakukan 

agar memadahi dan dapat menunjang proses pelayanan 

maupun kolaborasi. Sedangkan pergantian dilakukan 

karena penurunan kemampuan sarana prasaranan dan 

juga disesuaikan dengan tuntutan zaman.  

Untuk mengatasi masalah perbedaan persepsi dari 

masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi terus menerus dan 

juga membuat aturan yang tegas dalam melaksakan 

pelayanan perizinan. Sedangkan untuk memastikan 

bahwa seluruh pegawai masih memiliki persepsi yang 

sama, UPT P2T selalu mengadakan pertemuan rutin. Hal 

ini juga untuk mempertahankan kinerja karyawan agar 

tidak terlibat penyimpangan. Dan solusi masalah 

koordinasi adalah menyampaikan informasi tersebut 

secara meluas melalui website.  

Dalam hal kolaborasi, dapat dikatakan bahwa UPT 

P2T telah melibatkan semua elemen yang mencakup 

pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bekerjasama 

mencapai tujuan organisasi yang berbasis masyarakat. 

Hubungan diantara pihak yang terkait juga telah 

menunjukkan adanya kesamaan tujuan, kerjasama, 

kesetaraan, dan saling ketergantungan.  

Kemudian unsur ketiga dalam membangun 

lingkungan inovasi adalah adanya komunikasi, karena 

organisasi yang terbuka dan proses kolaborasi tidak 

mungkin dilakukan tanpa adanya komunikasi. Maka 

kemunikasi yang efektif menjadi penting agar lingkungan 

inovasi menjadi kondusif.  

Komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses 

dimana terdapat sumber informasi yang mentransmisikan 

pesan kepada penerima melalui beragam cara untuk 

mempengaruhi orang lain. Berdasarkan paradigma yang 

dikemukakan Harold Lasswell, menunjukkan bahwa 

komunikasi meliputi lima unsur yakni: komunikator, 

pesan, media, komunikan, dan efek (Effendy, Onong 

Uchjana,2011:10).  

Komunikator berperan sebagai pihak yang 

memberikan atau menyampaikan pesan. Dalam hal ini 

pesan atau informasi utama disampaikan oleh pihak UPT 

P2T yang memiliki informasi atau data yang lebih 

banyak terkait dengan pelayanan perizinan. Namun di 

waktu yang lain, peran komunikator juga dapat dilakukan 

oleh masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki 

informasi yang dibutuhkan oleh UPT P2T. 

Pesan atau informasi yang disampaikan oleh UPT 

P2T adalah semua informasi yang berkaitan dengan 

pelayanan perizinan seperti persyaratan yang dibutuhkan, 

prosedur perizinan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, 

dan lain sebagainya. Selain itu juga terkait peraturan 

terbaru atau informasi lain yang ditanyakan oleh 

masyarakat. Sedangkan informasi atau pesan yang 

disampaikan masyarakat dapat berupa pujian, kritik, dan 

saran atas pelayanan yang diberikan. 

Bentuk komunikasi sendiri dapat bermacam-

macam. Menurut Onong Effendy, bentuk komunikasi 

dapat berupa komunikasi personal yang mencakup 

komunikasi intrapersonal dan antarpersonal; komunikasi 

kelompok; komunikasi massa; dan komunikasi media 

(Effendy, Onong Uchjana,2011).   

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh UPT P2T 

dengan masyarakat juga berbeda-beda. Dalam proses 

pelayanan perizinan, komunikasi yang dilakukan adalah 

komunikasi personal yang bersifat langsung dan arus 
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informasinya dua arah. Dimana pihak UPT P2T 

menyampaikan informasi tentang persyaratan dan 

sebagainya, kemudian masyarakat memberi timbal balik 

dengan mengurus perizinannya. Selain itu juga dapat 

berupa masyarakat yang menyampaikan pesan atau 

informasinya, kemudian UPT P2T memberi umpan balik 

dengan mewujudkannya dalam bentuk inovasi yang 

kemudian dapat ditanggapi kembali oleh masyarakat.  

Bentuk komunikasi lain yang dilakukan UPT P2T 

adalah komunikasi kelompok dan komunikasi massa. 

Komunikasi kelompok terjadi ketika UPT P2T 

mensosialisasikan berbagai informasi kepada lembaga 

yang berada dibawahnya, dimana kelompok tersebut 

telah diketahui. Sedangkan komunikasi massa lebih 

banyak dilakukan oleh lembaga terkait yang telah 

mendapatkan informasi dari UPT P2T untuk disampaikan 

kepada masyarakat secara luas. 

UPT P2T juga melakukan komunikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Namun dalam 

prosesnya, lebih banyak menggunakan komunikasi tidak 

langsung atau komunikasi media, yaitu menggunakan 

media dan mekanisme yang dapat dijangkau oleh seluruh 

masyarakat. Dengan demikian informasi atau pesan yang 

disampaikan dapat meluas. Cara ini dianggap lebih 

efektif untuk menjangkau jumlah masyarakat yang 

banyak dan berada diberbagai lokasi. Komunikasi 

langsung juga bisa dilakukan, namun tidak setiap saat 

dapat digunakan. Karena jumlah karyawan UPT P2T 

tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang 

mengurus perizinan.  

Untuk menjamin komunikasi dapat berjalan dengan 

lancar, semua karyawan dilatih oleh beberapa lembaga 

kepribadian untuk melayani masyarakat dengan sebaik-

baiknya, termasuk tentang cara berkomunikasi, cara 

menyapa, dan cara tersenyum.  

Kemudian media yang digunakan dalam 

berkomunikasi mencakup media cetak dan elektronik. 

Media cetak yang digunakan seperti liflet dan brosur. 

Sedangkan media elektroniknya antara lan: website, 

telfon, radio-radio untuk promosi, sms center, kritik 

saran, interaktif menggunakan media slauran TV, email, 

fax, melalui pameran atau dapat langsung datang ke 

kantor UPT P2T. Namun media komunikasi ini masih 

perlu ditambah. Misalnya penyediaan banner di 

perbatasan-perbatasan kabupaten/kota. Kemudian juga 

adanya aplikasi perizinan dengan tracking system dan 

data perusahaan online. Sehingga masyarakat menjadi 

semakin mudah memperoleh informasi. 

Unsur selanjutnya dari komunikasi adalah adanya 

efek, yang berarti perubahan perilaku atau pikiran dari 

penerima pesan. Sebuah pesan yang sama ketika 

disampaikan pada orang yang berbeda dapat memberikan 

makna atau penafsiran yang berbeda, dan reaksi yang 

diberikan juga dapat berbeda. Umpan balik atau reaksi 

dapat menentukan keberlanjutan komunikasi tersebut.  

Hasil dari komunikasi yang efektif ini dapat dilihat 

dari feedback yang diberikan masyarakat, antara lain: 

masyarakat yang sebelumnya enggan mengurus perizinan 

akhirnya bersedia datang untuk mengurus perizinan; 

masyarakat berpartisipasi melalui kritik saran; dan ada 

masukan-masukan yang diberikan untuk pelayanan yang 

lebih baik 

Namun ada beberapa hal yang juga dapat 

menghambat komunikasi tersebut, diantaranya: 

(1)Sebagian masyarakat belum memanfaatkan secara 

maksimal media yang ada untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan; (2)Penggunaan pelayanan digital 

terkadang terjadi trouble; (3)Terdapat perbedaan mindset 

antara petugas dengan masyarakat; dan (4)Latar belakang 

masyarakat, terutama masyarakat dengan kualitas SDM 

yang rendah 

Sehingga untuk mengatasinya diperlukan komitmen 

diantara pihak internal untuk berpegang pada aturan yang 

ada dan menolak segala bentuk penyimpangan, dan perlu 

menjelaskan lebih rinci lagi tentang segala hal yang 

berkaitan dengan pelayanan perizinan UPT P2T kepada 

masyarakat. Selain itu juga selalu melakukan evaluasi 

dan berusaha memperbaiki kekurangan dalam pelayanan. 

 

Platform Inovasi  

Platform inovasi membantu mengkoordinasi dan 

mengarahkan masyarakat untuk fokus pada satu fase atau 

bagian dari proses pemecahan masalah. Hal ini akan 

memudahkan organisasi publik untuk berbagi dengan 

masyarakat terkait masalah dan pengetahuan sesuai yang 

dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi adanya 

informasi yang berlebihan Adanya platform inovasi dapat 

menunjukkan cara untuk bertukar pengetahuan kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam menciptakan inovasi. 

Platform inovasi juga menunjukkan bagaimana elemen 

atau pihak yang berbeda dapat berinteraksi sehingga 

terjadi pertukaran informasi 

(Nambisan,Satish&PriyaNambisan,2013:16). Platform 

inovasi mencakup dimensi kontribusi dan juga landasan 

hukum yang jelas.  

Kontribusi masyarakat dapat dipahami sebagai 

sumbangan yang diberikan oleh masyarakat. Kontribusi 

juga mencakup perilaku individu atau lembaga yang 

kemudian memberikan dampak baik positif maupun 

negatif terhadap pihak lain (Asnawi, Melan Angriani). 

Ada empat peran yang berbeda bagi masyarakat dalam 

co-creation inovasi pelayanan publik yaitu: sebagai 

explorer (pengidentifikasi masalah), sebagai ideator 

(menyampaikan ide), sebagai designer (mendesain 

inovasi), dan sebagai diffuser (Nambisan, Satish and 

Priya Nambisan,2013).  

Ada tiga kemungkinan pendekatan untuk 

masyarakat sebagai explorer, yaitu: mengidentifikasi dan 

melaporkan masalah; memberikan data untuk masalah 

dan isu-isu yang potensial; dan menganalisis masalah 

(Nambisan, Satish and Priya Nambisan,2013)..  
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Di UPT P2T, masyarakat telah mengambil peranan 

secara aktif. Termasuk dalam melaporkan permasalahan 

yang terjadi dalam pelayanan perizinan, seperti: 

masyarakat melaporkan kurangnya sarana prasarana; 

melaporkan sikap petugas yang kurang ramah; 

melaporkan kesulitan dalam mengakses pelayanan karena 

jarak dan waktu; melaporkan tentang indikasi pemalsuan; 

melaporkan kendala dari adanya peraturan atau 

persyaratan yang ditentukan, dan lain sebagainya. Namun 

jarang sekali masyarakat yang membantu memberikan 

data aktual. Jika ada, ini hanya sebagian kecil dari 

organisasi profesi.  

Selain itu, masyarakat juga membantu menganalisis 

permasalahan. Seperti ada beberapa pihak masyarakat 

yang memberi masukan dan menjelaskan tentang 

penyederhanaan persyaratan perizinan. persyaratan mana 

yang dapat dihilangkan, digabung, atau digantikan. 

Namun peran ini juga masih jarang dilakukan. Hanya 

masyarakat secara individu yang memang memahami 

atau memiliki pengetahuan dibidang tersebut. Hal ini 

menggambarkan peranan masyarakat sebagai explorer. 

Ada juga peran yang lain terkait dengan ideator 

Dua pendekatan untuk meningkatkan peran masyarakat 

sebagai ideators adalah: konseptualisasi solusi untuk 

lingkup yang sempit melalui kompetisi online; dan 

konseptualisasi solusi untuk masalah yang lebih luas. 

Dapat dilakukan dengan membentuk forum yang 

memfasilitasi berbagai perspektif dari masalah, ide-ide, 

dan konstruksi pada ide masing-masing (Nambisan, 

Satish and Priya Nambisan,2013).  

Masyarakat juga telah menjalankan peranan ini, 

seperti penyampaian ide adanya ruang menyusui dan 

prioritas untuk ibu hamil; ide untuk membuka kantor 

cabang; antrian khusus untuk lansia, ibu hamil dan 

menyusui; dan adanya pelayanan keliling. Ide-ide ini 

kemudian telah diwujudkan oleh UPT P2T untuk 

menciptakan suasana yang nyaman dan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat.  

Untuk pengembangan ide, diantaranya adalah 

keinginan untuk setiap kabupaten/kota terdapat kantor 

cabang UPT P2T, bukan hanya di empat bakorwil dan 

layanan service point dikembankan mencakup seluruh 

profesi yang menjadi kewenangan UPT P2T. Belum ada 

pengembangan ide yang diwujudkan dalam desain 

pelayanan secara praktis.  

Sedangkan untuk masyarat sebagai designer ada 

tiga pendekatan yaitu: memberikan desain virtual dan alat 

prototipe; mashup data atau menyediakan data dan 

peralatan yang diperlukan bagi pengguna untuk 

merancang dan mengembangkan solusi; dan lokakarya 

desain partisipatif (Nambisan, Satish and Priya 

Nambisan,2013)..  Untuk membuat desain layanan, UPT 

P2T secara khusus menggandeng pihak-pihak yang 

berkompeten dan dianggap memahami apa yang 

diinginkan. Hal ini juga atas pertimbangan pihak internal 

dianggap lebih mengerti tentang keadaan sumber daya 

yang dimiliki, sehingga desain pelayanan tidak bisa 

secara bebas diberikan kepada masyarakat. Namun hal ini 

tidak membuat UPT P2T menutup diri jika ada 

masyarakat yang memiliki ide tentang desain layanan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan sebagai 

designer masih terbatas. 

Untuk pemenuhan semua sarana prasarana, 

masyarakat dilibatkan melalui sistem rekanan, tender 

ataupun penunjukan untuk memastikan memperoleh yang 

terbaik. Pengadaan barang dan jasa secara langsung 

dengan penunjukan dapat dilakukan jika nominal barang 

dan jasa tersebut dibawah 200 juta, dan jika lebih dari itu 

maka dilakukan melalui proses lelang melalui lembaga 

yang berwenang yaitu UPT P2BJ. Selain dari proses 

pengadaan tersebut, UPT P2T menggunakan sarana 

prasarana yang dimiliki provinsi untuk menghindari 

image yang negatif jika melakukan pelayanan 

menggunakan fasilitas masyarakat. 

Sedangkan peran sebagai diffuser atau implementasi 

inovasi masih belum dilakukan. Hal ini karena instansi 

pemerintah juga dapat memberi batasan keterlibatan 

masyarakat pada satu atau beberapa peran dalam konteks 

yang diberikan.  

Berbagai peran tersebut dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan kolom kritik saran yang disediakan oleh 

UPT P2T. Selain itu juga dapat disampaikan melalui 

rapat-rapat yang melibatkan semua pihak. Hal ini juga 

tidak terlepas dari landasan hukum yang digunakan. 

Landasan hukum merupakan serangkaian peraturan 

normatif yang dibuat dengan pasti untuk memberi dasar 

tindakan secara logis dan pasti. Begitu pula dengan 

segala tindakan yang dilakukan oleh UPT P2T tidak 

dapat terlepas dari peraturan yang menjadi landasannya. 

Termasuk dalam melakukan kolaborasi dengan pihak-

pihak yang terkait.  

Ada beberapa peraturan yang menjadi acuan, antara 

lain UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

yang didalamnya juga menekankan bentuk pelayanan 

yang partisipatif, juga mengatur tentang hubungan antar 

penyelenggara, dan hubungan penyelenggara dengan 

pihak lain.  Kemudian juga terdapat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umun  

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

Didalam landasan hukum tersebut terdapat 

ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa untuk 

menciptakan pelaksanaan pelayanan publik yang 

berkualitas dibutuhkan keterlibatan masyarakat. 

Masyarakat dalam hal ini adalah semua pihak yang 

merasakan akibat dan manfaat dari pelayanan perizinan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat 

dapat berupa individu, kelompok, organisasi, lembaga, 

atau instansi lainnya.  

Selain landasan hukum yang bersifat umum untuk 

penyelenggaraan pelayanan publik juga terdapat landasan 

hukum untuk kolaborasi yang digunakan masing-masing 
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SKPD sesuai bidang yang ditangani. Kolaborasi dengan 

SKPD juga tidak terlepas dari berbagai peraturan seperti: 

(1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 20/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja 

Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

(3)Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan; (4)Peraturan Pemerintah Nomor.27 tahun 

2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal; dan (5)Peraturan Gubernur No.77 

tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Terpadu, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.  

Selain itu kolaborasi yang ada di UPT P2T juga 

bersifat pengayoman dengan keinginan pemenuhan 

kebutuhan bersama. Tidak ada surat atau peraturan resmi 

yang mengatur siapa saja pihak yang harus dilibatkan. 

Dan untuk penempatan tim teknis yang akan bekerja di 

UPT P2T ditentukan oleh masing-masing SKPD dengan 

mengeluarkan surat tugas. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang 

telah disajikan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa 

proses co-creation inovasi yang ada di UPT P2T diawali 

dengan melengkapi elemen dasar yang berupa 

lingkungan inovasi dan platform inovasi.  

Lingkungan inovasi yang telah dibangun sudah 

cukup kondusif dengan memenuhi dimensi transparansi, 

kolaborasi dan komunikasi. UPT P2T cukup terbuka 

dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara 

lengkap dan akurat. Meskipun masih terdapat kekurangan 

dalam transparansi anggaran. Selain itu juga sudah cukup 

terbuka dalam menerima masukan dari pihak eksternal. 

Hal ini dibuktikan dengan melakukan kolaborasi dengan 

berbagai pihak mencakup pemerintah, swasta, dan 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dan 

komunikasi yang dibangun juga telah efektif dengan 

memanfaatkan berbagai media. Keefektifan tersebut 

terlihat dari adanya feedback dari masyarakat yang 

bersedia untuk terlibat aktif, baik dalam pengurusan 

perizinan maupun proses co-creating inovasi. 

Kemudian platform inovasi dibangun dengan 

memberikan wadah yang dapat membantu mengarahkan 

masyarakat untuk berkontribusi. Dalam hal ini 

masyarakat lebih banyak terfokus pada perannya sebagai 

explorer yang melaporkan dan mengidentifikasi 

permasalahan. Kemudian sebagian masyarakat juga 

melakukan perannya sebagai ideator yang memberikan 

ide-ide kreatifnya untuk inovasi pelayanan di UPT P2T. 

Kontribusi ini lebih banyak disampaikan melalui kotak 

kritik saran dan forum tertentu. Peran lain adalah sebagai 

designer, menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk 

menunjang pelayanan. Namun peran ini lebih banyak 

dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan peran sebagai 

diffuser masih belum dilakukan.  

Keterlibatan masyarakat telah sesuai dengan 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan 

lainnya yang menjadi landasan. Begitu pula inovasi yang 

dilakukan tetap disesuaikan dengan prosedur dan 

peraturan yang ada. Secara keseluruhan, proses co-

creating inovasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Proses Co-creating Inovasi 

 
 

Daftar Pustaka 

Alamsyah.2011.Karakteristik Universal Pelayanan 

Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik.Jurnal Borneo 

Administrator.Vol. 7(03) : 353-371 

Anggraeny, Cindy.2013.Inovasi Pelayanan Kesehatan 

dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Puskesmas Jagir Kota Surabaya.Kebijakan dan 

Manajemen Publik.1 (1) : 85-93 

Asnawi, Melan Angriani.Kontribusi Arsip Untuk 

Organisasi Publik.FEB Universitas Negeri 

Gorontalo 

Badan Diklat DIY.2014.Koordinasi Dan 

Kolaborasi.Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan 

Aparatur Pemerintahan Tingkat IV. Jakarta: 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Bason, Christian.2010. Leading Public Sector 

Innovation: Co-creating for a Better 

Society.London: The Polity Press, Diulas oleh 

Howard A. Doughty, Resensi Buku Editor 

Bennis, Warren, dkk.2009.Transparency: How Leaders 

Create a Culture of Candor (terjemahan).Jakarta: 

Libri 

BPM Provinsi Jawa Timur.Profil Jawa 

Timur.(http://bpm.jatimprov.go.id/bpm/) diakses 

tanggal 10 Desember 2014 

Coates, Nick.2009.Co-creation: New Pathways To Value 

An Overview. London: Promise Corporation 

Creswell, John W.2013.Research Desighn Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi 

Ketiga).Yogyakarta: Pustaka Pelajar 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

216 

 

Direktorat Aparatur Negara Kementrian Perencanaan 

Pembangungan nasional.2010.Laporan Kajian 

Manajemen Pengaduan Masuarakat Dalam 

Pelayanan Publik. 

Direktorat Aparatur Negara.2011.Manajemen Pengaduan 

Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. Info Kajian 

BAPPENAS (8) 2 : 18 

Dobell, Rod.2013.Citizen-Centered Governance : Inter-

Governmental And Inter-Institutional Dimensions 

Of Alternative Service Delivery.University of 

Victoria, Luc Bernier: ENAP 

Effendy, Onong Uchjana.2011.Ilmu Komunikasi (Teori 

dan Praktek).Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Fajar, Marhaeni.2009.Ilmu Komunikasi (Teori dan 

Praktik).Jakarta: Graha Ilmu 

Grube, Dennis. 2013.In Search of Society? The 

Limitations of Citizen-Centred 

Governance.Conference Paper: PSA: Griffith 

University 

Hamid, Azhar Abd.,dkk.2006.Rekacipta& Inovasi Dalam 

Perspektif Kreativiti.Malaysia : Universiti 

Teknologi Malaysia 

Haryono, Nanang.2012. Jejaring Pemerintahan: 

Membangun Kolaborasi Sektor Publik.Web 

Dosen: (http://nanang_haryono-

fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69608-umum-

jejaring%20pemerintahan:%20membangun%20ko

laborasi%20%20sektor%20publik%20.html) 

diakses tanggal 1 Juni 2015 

Hollanders, Hugo et al.2013.European Public Sector 

Innovation Scoreboard 2013.Belgium: European 

Commission 

Institute of Public Administration Australia 

(IPAA).2014.Australian Public Sector Innovation 

Shaping The Future Through Co-Creation.Public 

Policy Discussion Paper (hal. 1-114) 

Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt.2007.TheNew 

PublicService: Serving, Not Steering. United 

States of America: M.E. Sharpe 

Kurniawan, Teguh.2007.Pergeseran Paradigma 

Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik 

dan NPM ke Good Governance.JIANA (7) : 52-70 

Nambisan, Satish and Priya Nambisan.2013.Engaging 

Citizens in Co-Creation in Public Services 

:Lessons Learned and Best Practices. Milwaukee:  

University of Wisconsin 

Ombudsman Republik Indonesia.2013.Laporan Triwulan 

III Tahun 2013 

Open data index.Melihat Penerapan Open Data di 

Berbagai Negara 

(http://www.infokomputer.com/tag/open-data-

index/) diakses tanggal 2 Februari 2015 

PERC.2014 Report on Corruption in Asia. ASIAN 

INTELLIGENCE (895) : 1-4 

Performance and GovernanceWelsh Assembly 

Government. 2010.Report on the Citizen-centred 

Governance Review of theRoyal Commission on 

the Ancient and Historical Monuments of Wales 

Pratama, M. Rizki.2013.Inovasi Pelayanan Publik (Studi 

Deskriptif Tentang Nilai Tambah (Value Added) 

Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Di 

Kota Kediri).Kebijakan dan Manajemen 

Publik.Vol 1(02): 218-225 

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009.Perizinan:Problem dan Upaya 

Pembenahan. Yogyakarta : Grasindo 

Purwanto, Erwan Agus (2008). Keluhan Sebagai Bentuk 

Partisipasi.Jurnal Kebijakan dan Administrasi 

Publik (JKAP), Yogyakarta: Sekolah Pasca 

Sarjana Universitas Gajah Mada, Magister 

Administrasi Publik. Vol.12(01): 21-40 

Saleh, Akh.Muwafik.2010.Public Service 

Communication: Praktik Komunikasi dalam 

Pelayanan Publik.Malang: UMM Press (52) 

Setyawan, Suci.Penanganan Pengaduan (Complaint 

Handling) Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang 

Transparansi, Responsivitas, Dan Akuntabilitas 

Dalam Penanganan Pengaduan di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II). 

Shah, Anwar.2003. Bringing Civility in Governance, 

Vol. 3 of Handbook on Public Sector Performance 

Reviews. Washington D.C.: The World Bank. 

Sinambela, Lijan Poltak. 2007. Reformasi Pelayanan 

Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. 

Jakarta : PT Bumi Aksara 

Soendari,Tjutju.Metode Penelitian Deskriptif. 

(http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_B

IASA/195602141980032TJUTJU_SOENDARI/Po

wer_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitia

n__Deskriptif.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.

pdf) diakses tanggal 28 Mei 2014 

Suarta,  I Made dan  I Ketut Suwintana.2012. Model 

Pengukurankonstruks Adopsi Inovasi E-Learning. 

Journal of Information Systems.8(1) : 1-7 

Sudjono, Mirawati.2015. Reformasi Pelayanan Publik 

Menuju Good Governance.Badan Pusat Statistik. 

(http://rb.bps.go.id/reformasi-pelayanan-publik-

menuju-good-governance/) diakses tanggal 24 

Februari 2015 

Suwarno, Yogi.2008.Inovasi di Sektor Publik.Jakarta: 

STIA-LAN Press 

The Asia Foundation.Penyederhanaan Perizinan Usaha: 

Sebuah Evaluasi Atas Dampak Pusat Layanan 

Perizinan Terpadu (PLPT) 

(http://asiafoundation.org/resources/pdfs/Indostrea

mbizind.pdf) diakses tanggal 15 Januari 2015 

Warella, Y.2004. Administrasi Negara dan Kualitas 

Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan 

Kebijakan Publik.Vol.1(1): 86-108 

Warsono, Hadi.2009.Networking dalam Intergovermental 

Management.Jurnal Ilmu Administrasi dan 

Kebijakan Publik.Vol.6(1): 78-91 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

217 

 

Widyastuti, Budhi.2014.Analisis Kualitas Pelayanan 

Perizinan Investasi di UPT Pelayanan Perizinan 

Terpadu (P2T) Provinsi dalam Meningkatkan 

Investasi di Jawa Timur.Kebijakan daan 

Manajemen Publik.1(1) : 1-8 

www.anggaran.depkeu.go.id  

www.kpk.go.id 

www.menpan.go.id   

www.opengovindonesia.org 

www.p2t.jatimprov.go.id 

www.ti.or.id  

 

 

 

 

 


