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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jakarta sebagai lbukota i(legara Republik Indonesia yang 

merupakan pusat kegiatan, perdagangan, politik, sosial dan budaya 

harus mampu melihat perkembangan yang akan terjadi di masa yang 

akan datang, juga harus dapat memperhitungkan terhadap segala 

dampak dari pekembangan teknologi informatika, komunikasi dan 

transportasi, yang menyebabkan tidak ada batas, ruang dan waktu 

antar kota di belahan dunia lainnya, maka dengan sendirinya Jakarta 

akan menjadi Kota Jasa yang harus memiliki daya saing dengan kota- 

kota besar lainnya. Sejalan dengan itu Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta telah menetapkan visi Kota Jakarta, yaitu "Mewujudkan 

Jakarta sebagai lbukota Negara RI yang sejajar dengan kota-kota 

besar negara maju, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan 

berbudaya dalam lingkungan kehidupan berkelanjutan" 

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dinas LLAJ) sebagai 

pelaksana teknis daerah berupaya mewujudkan visi kota Jakarta 

tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang 

perhubungan, antara lain menyediakan sarana dan prasarana kota 

yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan tujuan terwujudnya 

lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, 
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tertib, nyaman dan efesien sesuai dengan Undang-undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam mewujudkan tujuan undang- 

undang lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas LLAJ melaksanakan 

fungsi perencanan, pembinaan dan pengendalian lalu lintas dan 

angkutan jalan, pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas, serta 

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 

Salah satu fungsi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh 

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Balai PKB). Pengujian berkala 

kendaraan berrnotor adalah suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan 

syarat teknis dan pengujian ambang batas laik jalan. Pelayananan 

Pengujian berkala kendaraan bermotor rnerupakan suatu sistem 

pelayanan yang terpadu yang melibatkan berbagai fungsi organisasi, 

dengan tujuan yang sama yaitu terciptanya pelayanan kepada 

masyarakat yang cepat, tepat dan akurat atas hasil pengujian 

kendaraan bermotor sesuai dengan tuntutan dan harapan pengguna 

jasa pengujian berkala. Fungsi-fungsi organisasi yang terlibat dalam 

pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor antara lain fungsi 

penerimalpemungutan retribusi, fungsi pengolahan dan penyimpan 

data elektronik, fungsi perawatan dan pemeliharaan sarana prasana 

pengujian, setta fungsi pemeriksaan teknis dan laik jalan. 

Dengan terlibatnya berbagai fungsi pelayanan tersebut, perlu 

ada suatu komitmen bersama dalam mernberikan pelayanan jasa 
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pengujian yang berbudaya, berdisiplin, berpikir dan bertindak secara 

dinamis kepada pengguna jasa yang memberikan citra pelayarlan 

yang akuntabel dan transparan, akan tetapi pada kenyataannya di 

lapangan dalam pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor 

terdapat kesan masyarakat bahwa pelayanan yang berbelit-belit 

sehingga banyak waktu yang terbuang bagi si pengguna jasa, 

banyaknya calo atau penawar jasa perantara, adanya pungutan liar 

diluar tarif retribusi yang resmi. 

Layanan jasa publik di bidang pengujian kendaraan bermotor ini 

sering mendapat sorotan dari masyarakat, bahkan ada dugaan tempat 

pengujian kendaraan bermotor ini sarat dengan kolusi, korupsi dan 

nepotisme (KKN), ha1 ini terjadi karena layanan jasa ini mendapat 
' 

proteksi dari peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan 

jalan, sehingga layanan jasa pengujian ini hanya bisa dilakukan oleh 

Dinas LLAJ, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan monopoli. 

Praktek proteksi dan kolusi yang selama ini berkembang telah menjadi 

budaya setiap sektor pelayanan publik, sehingga pihak manajemen 

maupun aparat yang terlibat sangat sulit untuk melakukan intropeksi 

diri dan merubah prilaku. 

Pengelola (manajemen) layanan jasa publik seharusnya 

mengatahui permasalahan yang akan datang adalah peningkatan 

kualitas layanan kepada pengguna jasa (pelanggan), karena tidak 

tertutup kemungkinan proteksi-proteksi yang selama ini diberikan akan 

http://www.mb.ipb.ac.id



dibuka dan layanan-layanan jasa kepada publik bisa diselenggarakan 

sepenuhnya oleh pihak swasta. Hal ini terlihat dengan adanya 

kebijakan Pemerintah memberikan peluang kepada swasta khususnya 

pemilik bengkel umum untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan 

bermotor, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri 

Perhubungan dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 

Cerminan layanan jasa pengujian tersebut tidak terlepas dari 

kinerja orgnisasi dan kinerja individu yang terlibat didalam layanan 

jasa tersebut, dimana faktor-faktor kemampuan (ability) individu dan 

motivasi sangat berpengaruh terhadap hasil jasa layanan. 

Kemarnpuan (ability) ditentukan oleh keahlian (skill) dan pengetahuan 

serta pengalaman seseorang dalam menjalankan atau 

mengoperasionalkan teknologi yang tersedia. Sarana teknis 

pengujian kendaraan bermotor yang ada pada tiap Unit Pengujian 

Kendaraan Bermotor (Unit PKB), merupakan peralatan teknologi 

mutahir saat ini, dimana teknologi mekanikal, elektrikal dan informatika 

menjadi satu sistem yang terpadu, sehingga operasionalnya 

memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan skill 

dan pengetahuan tentang peralatan yang sarat dengan teknologi 

mutahir. Kondisi saat ini kualitas sumber daya manusia pelaksana 

teknis pengujian kendaraan bermotor kurang menunjang baik dari segi 

kernarnpuan, pengalaman, pemahaman dan pengetahuan teknologi 
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yang ada maupun persyaratan dalam jabatan fungsional yang 

ditetapkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat. 

Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang 

terpasang di wilayah Propinsi DKI Jakarta saat ini terdiri dari 5 Unit 

Pengujian Kendaraan Bermotor (Unit PKB) terdiri dari 16 lajur uji 

dengan kapasitas uji perhari 2.000 kendaraan, sedangkan jumlah 

kendaraan yang diuji setiap harinya kurang lebih sekitar 1.200 

kendaraan. Jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar pada Dinas 

LLAJ Propinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 2000 berjumlah 269.410 

kendaraan sedangkan yang aktif rnelakukan uji berkala secara rutin 

hanya 176.769 kendaraan atau sekitar 65,6 % dari jumlah 

kendaraan yang terdaftar. Dari data tersebut diatas antara jumlah 

kendaraan yang diuji dengan jumlah kapasitas uji yang terpasang 

serta jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar , tercermin pada 

beberapa Unit PKB kinerja pelayanan jasa pengujian belum optimal. 

Dalam peningkatan pelayanan umum di lingkungan Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta, Gubernur Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 

Oktober 1998 telah rnengeluarkan lnstruksi Gubernur nomor 288 

tahun 1998 tentang Perbaikan dan Peningkatan Pelayanan Umum 

kepada Masyarakat yang isinya berupa "Pedornan Pelayanan Umum" 

. Sejalan dengan instruksi tersebut Kepala Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Propinsi DKI Jakarta telah menetapkan komitmen 

bersama dalam peningkatan pelayanan pengujian kendaraan 
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bermotor dengan "Penerapan Mutu Terpadu serta Pembentukan 

Gugus Kendali Mutu" dengan sasaran terciptanya efisiensi dan 

efektifitas yang lebih baik serta terciptanya manusia perhubungan 

yang berkualitas yang berprilaku Lima citra Manusia Pehubungan. 

Dengan adanya pedoman pelayanan umum dan komitmen 

bersama, maka peningkatan kualitas pelayanan urnurn pengujian 

berkala kendaraan bermotor di lingkungan Dinas LLAJ Propinsi DKI 

Jakarta tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan secara terus 

menerus dan berkelanjutan, dari proses peningkatan pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor tersebut penelitian akan dilakukan 

dengan melihat kinerja organisasi yang diberikan kepada masyarakat. 

B. Perumusan Masalah. 

Dari kondisi pelayananan jasa pengujian kendaraan bermotor di 

wilayah Propinsi DKI Jakarta, ~ a l a i  Pengujian Kendaraan Berrnotor 

(Balai PKB) dihadapkan kepada permasalahan internal organisasi dan 

masalah eksternal diluar kemampuan Balai PKB dalam rnemberikan 

kepuasan terhadap pengguna jasa, antara lain : 

INTERNAL 

Sumberdaya manusia sangat berperan daiam peningkatan 

kerja organisasi, karena secanggih apapun teknologi sarana dan 

prasarana pengujian kendaraan bermotor, atau sebaik apapun sistem 

yang dibangun untuk memudahkan pelayanan sangat tergantung dari 
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kernampuan (ability), motivasi (motivation) dan kesempatan 

(~pportunity). Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat waktu penyelesaian layanan masih jauh dari harapan 

pengguna jasa serta keakuratan hasil pemeriksaan masih diragukan, 

karena pada kenyataannya di jalan raya masih banyak kendaraan 

yang tidak laik jalan beroperasi. Motivasi petugas sendiri dalam 

rnernberikan pelayanan kepada pengguna jasa terkesan hanya 

mencari imbalan atas jasa yang diberikannya, ha1 ini terjadi karena 

kesejahteraan pegawai yang jauh dari harapan. 

Jurnlah tenaga teknis Penguji yang memenuhi persyaratan 

teknis adrninistratif pengangkatan dalam jabatan teknis fungsional 

penguji, saat ini Balai PKB dirasakan masih kurang, contohnya 

Penguji Strata Ill berjurnlah 12 orang, sedangkan yang rnemenuhi 

syarat hanya 3 orang. Persyaratan untuk diangkat menjadi Penguji 

Strata Ill minimal rnerniliki latar belakang pendidikan Diploma Ill PKB 

Balai Diklat Perhubungan Darat, sehingga ha1 ini dirasakan 

rnerupakan kebutuhan yang mendesak, akan tetapi terbentur pada 

kesernpatan (opportunity) untuk mengikuti Program Diklat II PKB yang 

terbatas serta motivasi pegawai sendiri, karena untuk mengikuti 

program diklat tersebut memerlukan waktu yang cukup relaltif lama 

rneninggalkan tugas dan keluarga selama 2 (dua) tahun. 

Kualitas sumber daya manusia di bidang administratif, rnasih 

rendahnya ketrampilan dalam bidang penatausahaan dokurnen uji 
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serta kurangnya pemahaman dan minat menggeluti tugas-tugas 

administratif, ha1 ini disebabkan .banyak ditempatkannya tenaga- 

tenaga exoperasional lapangan seperti petugas terminal, petugas 

penertiban lalu lintas yang pada umumnya sangat minim dengan 

pengetahuan dan pengalaman bidang administratif. Dengan 

ditempatkannya petugas-petugas yang memiliki latar belakang 

operasional pada bidang administratif akan menyulitkan dalam 

pemberian layanan yang cepat dan akurat, sehingga akan 

rnenurunkan kinerja organisasi. 

Sumber daya non manusia, yang mendukung kinerja pelayanan 

adalah teknologi sarana pengujian, sistem pelayanan, serta 

kesejahteraan karyawan yang kesemuanya tidak terlepas dari dana 

operasional dan ha1 ini sering menjadi kendala dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor. 

EKSTERNAL. 

Kualitas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor saat ini 

masih jauh dari harapan pengguna jasa (pemilik kendaraan bermotor), 

ha1 ini tidak mencerminkan Jakarta sebagai Kota Jasa. Masih jauhnya 

harapan masyarakat atas kualitas layanan, terlihat dari masih 

banyaknya pemilik kendaraan bermotor menggunakan jasa perantara 

atau calo. Kesan berbelit-belit atau sulitnya mendapatkan layanan jasa 

pengujiai sebagaimana yang diharapkan pengguna jasa, sehingga 

banvak ~emilik kendaraan atau ~enaemudi untuk menda~atkan 
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pengesahan hasil uji yang dilegalisir pada buku uji, dilengkapi 

dengan tanda uji dan tanda samping, mengambil jalan pintas melalui 

jalur diluar prosedur resrni. Hal ini terlihat secara jelas denyan 

banyaknya ditemukan oleh petugas operasional penertiban lalu lintas 

Suku Dinas LLAJ, dokumen uji palsu atau dokumen uji asli tapi hasil 

uji laik jalannya dipalsukan . 

Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan atau pengusaha jasa 

angkutan umum khususnya bus kota untuk melakukan uji berkala, ha1 

ini terlihat dari data pada Balai PKB kendaraan bermotor jenis bus 

yang secara rutin rnelakukan uji berkala hanya 52,49 % dari 21.102 

kendaraan. Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah akibat 

rendahnya pelayanan jasa pengujian atau karena faktor lain seperti 

resesi ekonomi, rendahnya pendapatan dibanding biaya operasional 

yang tinggi sehingga banyak pengusaha yang tidak mengoperasikan 

kendaraannya. Apabila diakibatkan rendahnya kesadaran pemilik 

serta rendahnya kualitas layanan jasa pengujian, maka akan 

mengakibatkan banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak laik 

jalan dan berakibat kualitas layanan angkutan umum yang tidak lagi 

rnernperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan dan keamanan 

penurnpang angkutan umum atau pengguna jalan lainnya. 

Dari hasil identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Balai PKB Dinas LLAJ, 

adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna jasa pengujian berkala 

pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Kedaung Angke ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan 

pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor ? 

3. lrnplentasi kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh manajemen 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jasa pengujian 

kendaraan bermotor ? 

C. Tujuan dan rnanfaat penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain : 

1. Menganalisis kepuasan pengguna jasa pengujian berkala pada Unit 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mernpengaruhi peningkatan 

pelayanan jasa pengujian berkala kendaraan berrnotor. 

3. Memformulasikan alternatif kebijakan yang perlu ditetapkan 

rnanajemen dalam meningkatkan kualitas layanan jasa pengujian 

kendaraan bermotor. 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, adalah : 

1. Kajian dari hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan 

bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas LLAJ 

Propinsi DKI Jakarta, dalam meningkatkan pelayanan jasa 

pengujian kendarean berrnotor sesuai dengan komitmen 

"Pengendalian Mutu Terpadunya". 

- - 
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2. Bagi penulis sendiri merupakan suatu wahana yang tepat dalarn 

rnernaharni konsep teoritis dan sebagai ajang yang sesuai dalam 

rnengaplikasikan pengetahuan manajemen, khususnya 

rnanajemen sumberdaya rnanusia. 
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