
DINAS LINTAS OPD LOD DPRD PENGADILAN

1 14-Jan-22 Surat Yayasan Pendidikan Bina Putra 

Yogyakarta

Pelapor merasa keberatan dengan adanya pembangunan di komplek 

pesantren, kegiatan pembangunan masih ilegal karena sertipikat 

tanah secara internal keluarga dan Yayasan masih terdapat 

permasalahan, namun sudah melakukan pembangunan dan menggagu 

kegiatan pesantren dan para santri 

IMB √ √ Objek terlapor belum memiliki IMB, Menjadi 

kewenangan wilayah dan Satpol PP melakukan 

penindakan ke lokasi, pelapor sudah diarahkan untuk 

melakukan konsultasi dan  membuat laporan ke wilayah 

terkait adanya kegiatan pembangunan dan ditindak 

lanjuti 

2 Hari

2 17-Jan-22 Surat Sdr. Erlin Erlina Pelapor selaku pemilik IMB merasa tidak terima mendapat surat 

pencabutan IMB karena belum sempat menjelaskan kepada Dinas 

PUPKP terkait perubahan gambar IMB 

IMB √ √ Sudah diadakan rapat antar OPD ( TIM BKO) di DPMPTSP 

pada Selasa, 08 Februari 2022,  Terkait beserta wilayah 

dan mengundang juga pemohon beserta perencana, 

Pihak dinas PUPKP dan OPD terkait sudah 

mengkonfirmasi dan menjelaskan kepada pemohon, 

lPemohon akan melakukan pendafttaran IMB kembali 

dengan menyesuaikan aturan saat ini.

3 27-Jan-22 JSS EKO DEWI RACHMAWATI (JSS-

U4528)

Area menunggu proses pembuatan ktp dll di Kantor Pemda Kota 

Yogyakarta. Tolong dibersihkan tumpukan sampah, bahkan ada bekas 

toilet disana yg sangat mengganggu pandang dan rasa. Terima kasih.

Fasilitas MPP Sudah di koordinasikan dengan Bidang terkait agar 

ditindak lanjuti 

4. 18-Feb-22 JSS SINTA PITALOKA, S.Psi. (JSS-

E8561)
Pemohon melaporkan kegiatan di Hotel Brongto membangun fasilitas 

senam dan gym tapi tidak membuat ijin keramaian terhadap warga 

terlebih dahulu. dilain itu suara dari musik senam sangat keras dan 

mengganggu aktifitas warga. tidak ada fasilitas peredam suara 

sehingga suara tidak bocor keluar ruangan. senam juga dilakukan dari 

pagi jam 8.00 hingga jam 22.00. mohon bantuan pihak terkait untuk 

menjebatani, agar bisa dipasang peredam suara dan tidak memasang 

musik dengan kencang, pemohon merasa terganggu dengan suara-

suara gaduh tersebut

Izin Gangguan √ √ Telah dijelaskan oleh petugas melalui JSS bahwa Iizn 

Gangguan ( HO) sudah tidak ada dan Izin usaha melalui 

OSS saat ini, pelapor diarahkan untuk melaporkan 

kegiatan tersebut ke wilayah dan satpol PP kecamatan 

terlebih dahulu agar dapat dilakukan penindakan 

1 Hari

5 23-Mar-22 Kotak Pengaduan Nn Pelapor merasa kecewa dengan pelayanan Loket 10 BPJS , Sudah antri 

di loket nsmun ditinggal petugas lebih dari 1 jam 

Pelayananan MPP √ √ Sudah ditindak lanjuti untuk dikoordinasikan dengan 

OPD teknis loket terkait agar dilakukan evaluasi (DINKES)

3 Hari

6 24-Mar-22 Kotak Pengaduan Bheny Pelapor mengeluhkan layanan Cetak KIA agar lebih mudah karena 

data tidak singkron antara JSS dan di loket 

Pelayananan MPP √ √ Sudah ditindak lanjuti untuk dikoordinasikan dengan 

OPD teknis loket terkait agar dilakukan evaluasi (DINKES)

3 Hari

7 25-Mar-22 Kotak Pengaduan Apriata Pelapor kehilangan KTP namun dalam proses pengurusan merasa 

dipersulit 

Pelayananan MPP √ √ Sudah ditindak lanjuti untuk dikoordinasikan dengan 

OPD teknis loket terkait agar dilakukan evaluasi ( 

DUKCAPIL)

2

8 25-May-22 JSS LILIK MARDIANTO (JSS-B9428) Pelapor mengadukan adanya pembangunan di daerah Jl. Ireda No 129 

RT 47 RW 10 , Keparakan Lor, Keparakan, Kemantren Mergangsan yag 

dimiliki oleh ibu Chayati Setiyati, S.Pd diduga melanggar IMB, karena 

IMB yang diterbitkan diizinkan bangunan 2 lantai namun 

kenyataannya saat ini proses pembangunan hingga 4 lantai, pelaor 

dan warga mengkhawatirkan adanya dampak yang akan terjadi 

apabila bangunan tersebut tidak sesuai IMB yang diterbitkan.

IMB √ √ Sudah ditindak lanjuti untuk dikoordinasikan dengan 

OPD teknis terkait pengawasan Bangunan yakni DPUPKP 

dan sudah diberikan Surat Peringatan (SP) yang kedua 

kepada Pemilik IMB.

1 Hari

9 07-Jun-22 Kotak Pengaduan Rena Priutami Pelapor mengadukan Perlu adanya penambahan tenaga di Loket 20 

Karena sangat lama menunggu, petugas dan pemohon tidak seimbang 

, untuk 1 orang pemohon bisa 30 menit sudah 2 x dengan hari yang 

berbeda pelayanan sangat lama

Loket OSS √ √ Ditindak lanjuti untuk menjadi bahan evaluasi Internal 

DPMPTSP 

1 Hari

10 13-Jun-22 Kotak Pengaduan Elay Pelapor mengadukan Pelayanan Loket Pajak Daerah (PBB) terkait cek 

kesesuain, ditanya  timeline  kerja tidak tahu, tidak ada perkiraan 

waktu 

Loket Pajak Daerah √ √ Sudah ditindak lanjuti untuk dikoordinasikan dengan 

OPD teknis loket terkait agar dilakukan evaluasi (BPKAD)

2 Hari

11 15-Jun-22 JSS PRIHATNA PRASETYAWAN (JSS-

G3228)
Pelapor mengadukan tentang lamanya proses IMB yang ada di dinas 

PUPKP sejak September 2021 hingga saat ini berkas masih di Dinas 

PUPKP belum ada perkembangan 

IMB √ √ Sudah dijawab dan tindak lanjut untuk dikoordinasikan 

dengan OPD teknis terkait agar dilakukan evaluasi 

(DPUPKP)

2 Hari

12 27-Jun-22 JSS HERINA RETNO YULIANI (JSS-

X2970)
Pelapor mengadukan tentang adanya pembangunan Perumahan 

Tjokro Palace yg belum ada IMB tapi sudah melaksanakan 

pembangunan

IMB √ √ Sudah dijawab dan tindak lanjut untuk pelapor bisa 

melapor juga ke Satpol PP ataupun Wilayah, karena jika 

bangunan yang belum berizin maka menjadi 

kewenangan Satpol PP untuk penindakan. (Satpol PP)

1 Hari 

13 05-Jul-22 JSS VINSA BAGASKORO (JSS-T7081) Pelapor mengadukan tentang adanya bangunan Homestay   

"hastostay" yang ada di gambar itu sudah mendapatkan izin 

pembangunan untuk penginapan atau belum karena menurut warga 

sekitar bangunan tersebut belum ada izinnya

IMB √ √ Sudah dijawab dan tindak lanjut untuk pelapor bisa 

melapor juga ke Satpol PP ataupun Wilayah, karena jika 

bangunan yang belum berizin maka menjadi 

kewenangan Satpol PP untuk penindakan. (Satpol PP)

1 Hari 

PENANGANAN PENGADUAN Jangka Waktu 

Penyelesaian

MONITORING TATALAKSANA PROSES PENANGANAN PENGADUAN

DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA YOGYAKARTA

BULAN JANUARI S/D JUNI 2022

NO TANGGAL MEDIA ADUAN PENGADU / PELAPOR OBYEK PENGADUAN KATEGORI KETERANGAN
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