
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : 

Pengatwan, Pembagian, d m  Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang 

Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kermgka 

Negara Kesatuan Indonesia, Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Local Autonomy) dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Intergovernmental Fiscal Relations) 

beserta dengan beberapa peraturan perundang-undangan pendukung 

lainnya. Pemberlakuan kedua undang-undang Otonomi Daerah 

(regionalisasi) tersebut (pada awal tahun 2001) merupakan tantangan 

sekaligus peluang barn dalam proses pembangunan nasional dan daerah. 

Semmgat Otonomi Daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta (partisipasi) masyarakat, pemerataan, dan keadilan 

(equality), serta memperlihatkan potensi d m  keanekaragaman Daerah. Hal 

ini akan memberikan harapan baru untuk terciptanya konstelasi baru dalam 

hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya 
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pemberdayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mengurangi 

ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat 

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara 

terus-menerus berupaya untuk mewujudkannya dengan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari komitmen 

pembangunan Propinsi DKI Jakarta sebagaimana yang dituangkan di dalam 

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 1998 - 
2002 yang ditetapkan melalui surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI 

Jakarta Nomor 7309 Tahun 1998. Di dalam RENSTRA tersebut krcantum 

Visi dan Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, yakni : 

B Visi : 

"Membangun Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia serta dihuni 

oleh masyarakat yang berkehidupan sejahtera". 

B lvLisi: 

Membangun Citra Aparatur Pemerintah yang mampu menjawab 

tuntutan reformasi. 

Mengembalikan Citra Kota Jakarta sebagai Kota Jasa untuk melayani 

dalam dan luar negeri. 
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Mengembalikan Citra Masyarakat Jakarta yang lebih berdisiplin, 

tertib, peduli, partisipatif, dinamis, produktif, mandiri serta sejahtera 

dan tidak rentan menghadapi gejolak sosial. 

Membangun kembali Citra Lingkungan Hidup Jakarta yang lebih 

nyaman, aman, sehat, tertib, dan indah bagia warga kota dan 

wisatawan. 

Melalui Visi dan Misi tersebut di atas diharapkan pencapaian hasil dari 

seluruh proses pembangunan Propinsi DKI Jakarta dapat lebih optimal dan 

senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat luas daripada 

mendahulukan kepentingan sekelompok orang saja. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan-persoalan pembangunan 

Kota Jakarta yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sangatlah 

kompleks (ruwet). Hal ini berbanding lurus dengan keanekaragaman 

masyarakat Jakarta dan posisinya sebagai pusat berbagai aktivitas, yang 

berimpklikasi logis kepada lemahnya daya tampung dan daya dukung Kota 

Jakarta untuk menyangga besarnya populasi masyarakat dan densitas 

(density) aktivitas tersebut. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan untuk 

memikirkan secara bersama-sama (integratif) dan komprehensif, yakni antara 

Pemerintah Propinsi DKT Jakarta dan berbagai elemen masyarakat di 

dalamnya. Kondisi ini semestinya dapat dipahami oleh berbagai pihak 

sebagai suatu persoalan bersama yang hams diatasi bersama pula. 
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Dalarn terminologi yang lebih spesifik, seluruh persoalan sebagaimana 

yang disebutkan di atas merupakan produk pelayanan (services) yang 

dihasilkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta kepada mayarakat Jakarta. 

Artinya, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai subjek peIayan, sementara 

masyarakat merupakan objek layanannya. Sebagai pelayan masyarakat, 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dituntut untuk memahami secara sungguh- 

sungguh dan menyeluruh serta merniliki kemampuan prima untuk dapat 

melayani objek layanannya, yakni masyarakat, sehingga dapat menghasilkan 

pelayanan prima (excellent services) atau yang sesuai dengan standar-standar 

pelayanan bertaraf internasional, yakni dengan memperhatikan secara 

sungguh-sungguh terhadap mutu (kualitas) layanan (barang dan jasa) yang 

seimbang dengan jumlah (kuantitas) layanan yang dihasilkan. 

Untuk menghasilkan pelayanan prima (excellent swa'ces) atau yang 

memiliki standar-standar pelayanan bertaraf internasional, hal tersebut tidak 

terlepas dari manajemen pelayanan (services management) itu sendiri. Peran 

manajemen, yakni mulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) terhadap 

pelayanan yang dilakukan sangatlah penting. Apabila tidak, maka 

pelayanan prima atau bertaraf internasional sebagaimana yang dicita-citakan 

tersebut akan sulit terwujud. 
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Dalam implementasinya, proses-proses manajemen tersebut di atas 

kemudian dielaborasikan ke dalam suatu bentuk layanan yang berupaya 

untuk mencapai standar-standar bertaraf intemional. Salah satu bentuk 

layanan yang berstandar internasional yang dimaksud di sini adalah Standar 

Sistem Manajemen Mutu Internasional atau sering dikenal dengan 

International Standardization Organization (ISO), yakni sebagai totalitas dari 

ciri-ciri @atures) dan karakteristik layanan, baik yang tampak maupun yang 

tidak tampak/tersirat (intangible) untuk dapat menunjang kemampuan 

layanan organisasi (pemerintah dan swasta) untuk memenuhi persyaratan 

kebutuhan layanannya. 

Akhir-akhir ini, IS0 semakin dikenal dan disadari pentingnya oleh 

berbagai institusi masyarakat, baik yang begerak di sektor pemerintahan 

(termasuk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) maupun yang bergerak di sektor 

swasta (pfvate). Apabila ditinjau historisnya, IS0 lahir sebagai manifestasi 

dari perubahan persepsi masyarakat menyangkut barang dan jasa yang 

diterimanya dari organisasi usaha (perusaham) maupun insititusi yang 

memberikan pelayanan publik (pemerintahan). Setidaknya, perubahan 

tersebut terkait dengan hal-hal berikut ini : 

D Perubahan permintam yang mengacu pada jaminan dan konsistensi 

mutu (guaranty and consistency of quality). 
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L3 Hilangnya pangsa pasar (market share) bagi organisasi yang tidak 

memperhatikan efisiensi dan efektivitas. 

Untuk mampu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut di atas, adalah 

suatu keharusan bagi tiap-tiap organisasi, khususnya bagi organisasi 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk merubah paradigma pelayanannya 

kepada masyarakat Paradigma pelayanan yang perlu dirubah tersebut 

adalah paradigma yang mengutamakan pada mutu layanan yang memahami 

kebutuhan pelanggan (customer requirement), sehingga dapat memberikan 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction), yakni masyarakat Jakarta. 

Dari keseluruhan model (series) jaminan mutu yang dikenal dewasa 

ini, salah satu model jaminan mutu yang terkenal adalah Sistem Manajemen 

Mutu IS0 9000 series. IS0 9000 series merupakan suatu sistem manajemen 

dan model jaminan terhadap pencapaian mutu layanan yang konsisten. 

Standar ini telah diadopsi dan dikembangkan di berbagai negara (lebih lebih 

dari 100 negara) di dunia. Pada mulanya, IS0 9000 series dikembangkan 

untuk diterapkan dalam dunia perdagangan guna mengakomodasi 

kesetaraan persepsi tentang model jaminan mutu suatu sistem manajemen 

organisasi dalam menghasikan layanan yang diterapkan secara 

internasional. 

Penekanan IS0 9000 series adalah pada konsep jaminan mutu pada 

saat layanan mulai dirancang, diproses hingga sampai di tangan konsumen. 
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Semua faktor yang berpengaruh signifikan (nyata/penting) terhadap 

pencapaian mutu, dikendalikan dengan sistematika yang didesain 

sedemikian sehingga dengan mempertimbangkan antara tuntutan 

persyaratan standar elemen-elemen sistem manajemen mutu dan kondisi 

organisasi (pemerintah dan swasta). Diyakini bahwa apabila 

diimplementasikan secara benar dan konsisten, dampak akhir penerapan ISO 

9000 series adalah terpeliharanya kinerja (pwformance) terbaik dari organisasi 

dan pencapaian kepuasan bagi para pelanggan. Oleh karena itu, penerapan 

ISO 9000 series di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tidak dapat 

ditunda lagi dalam upaya untuk pencapaian kepuasan masyarakat Jakarta 

sebagai pelanggan dari organisasi ini. 

Membicarakan mengenai pelayanan kepada masyarakat, hal ini tidak 

terlepas dari eksistensi sumber daya aparatur/manusia (pegawai) yang 

dimiliki oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Eksistensi pegawai dalam 

pengertian ini lebih difokuskan kepada kemampuan masing-masing pegawai 

yang dirniliki untuk dapat bekerja secara profesional dan berkualitas, serta 

mampu secara sungguh-sungguh memahami dan melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi yang diemban, dengan kompetensi dan kapasitas serta kapabilitas 

yang memadai. Hal ini mengingat bahwa faktor penentu utama prima atau 

tidaknya pelayanan masyarakat (public service) atau berhasil tidaknya 
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diterapkan IS0 9000 series adalah pegawai yang dimiliki Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta itu sendiri. 

Sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) Propinsi DKI 

Jakarta, juga turut mensukseskan terwujudnya pelayanan ptima dan 

penerapan IS0 9000 series secara benar dan konsisten. Hal ini mengingat 

sentral dan s.hqategsinya peran yang dimiliki oleh organisasi, yakni 

memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada 

masyarakat. IMB merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan 

membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah 

sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, 

aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. 

Secara juridis, di dalam Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 

7 Tahun 1991 (pasal 5 ayat 1) disebutkan bahwa "untuk setiap kegiatan 

pembangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harm 

mengurus dun memperoleh Izin Mendirikan Bangunan". Selanjutnya (dalam 

pasal 14) disebutkan juga bahwa "setiap bangunan yang tidak mernenuhi 

ketentuan dalam izin membangun (memiliki IMB), hmm dibongkar atau dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan peraturan bangunan di 

daerah Propinsi DKI Jakarta". 
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Untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut di atas, Dinas P2K Propinsi 

DKT Jakarta berlandaskan pada Visi dan Misi Pembangunan Propinsi DKI 

Jakarta memiliki Visi dan Misi spesifik dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Adapun Visi Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta adalah : 

"rnenciptakan terfib bangunan di Kota Jakarta, agar sejajm dengan kota-kota besm di 

dunia, dengan mengutarnakan pelayanan dun kepuasan rnasymakaY. Sedangkan 

Misinya adalah : 

0 memberikan pelayanan perizinan bangunan dengan mudah, cepat dan 

transparan, 

a melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijiaan bangunan, 

dan 

a melaksanakan penertiban atas pelanggaran peraturan bangunan; dan 

memberikan pengarahan/penyuIuhan, petunjuk dan bimbingan kegiatan 

masyarakat tentang ketentuan peraturan bangunan. 

Dalam pelaksanaannya, Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta telah melakukan 

pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui Kantor Kecamatan. Hal 

ini sejalan dengan prinsip Pembagian Kewenangan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang 

dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta, yakni lebih mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan 

sehingga mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat Jakarta. 
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Berdasarkan kenyataan tersebut, Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta telah 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, khususnya dalam pelayanan IMB. Hal ini dapat dilihat dari 

penetapan target waktu penyelelesaian pelayanan, upaya-upaya peningkatan 

kinerja organisasi sFara keseluruhan, dan menyederhanakan tata cara 

memperoleh IMB. 

Berbagai upaya tersebut di atas ditujukan untuk memberikan 

perubahan yang membawa dampak kemajuan terhadap kinerja Dinas P2K 

Propinsi DKI Jakarta. Namun demikian, masih terdapat beberapa 

permasalahan yang timbul. Hal ini sejalan dengan perkembangm globalisasi 

yang semakin kompleks. Masyarakat menuntut adanya pelayanan yang 

cepat, tepat waktu dan transparan. 

Pemenuhan tuntutan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan 

transparan sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terlepas dari perilaku 

(behavior) pegawai yang dimiliki oleh Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta. Sebab, 

akumulasi dari perilaku pegawai tersebut m e n c d a n  perilaku organisasi 

sebagai penelaahan tentang individu dan kelompok dalam lingkungan 

organisasi, yakni Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat Dengan demikian, pemahaman atas perilaku 

pegawai dalam organisasi telah menjadi semakin penting sebagai bagian dari 

tugas manajemen. 
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Setidaknya ada beberapa argumen yang mendasari statement di atas 

dengan mengadopsi pemikiran Gibson et al. (1997) bahwa pandangan 

tentang perilaku pegawai menggambarkan beberapa hal pokok. Pertama, 

perilaku pegawai merupakan suatu cara berpikir (way of thinking), pada 

tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Kedua, perilaku pegawai 

memanfaatkan prinsip-prinsip, model, teori, dan metode disiplin ilmu yang 

ada. Ketiga, di dalam perilaku pegawai terdapat suatu orientasi humanistik 

(humanistic orientation) yang nyata. Keempat, bidang perilaku pegawai 

berorientasi pada prestasi. Kelima, lingkungan eksternal dipandang 

mempunyai dampak nyata atas perilaku pegawai. Keenmn, perilaku pegawai 

mempunyai orientasi yang jelas, yaitu menyangkut penyediaan jawaban 

yang berguna atas masalah yang muncul dalam konteks pengelolaan 

organisasi. 

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perilaku pegawai 

yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat oleh organisasi Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta, maka perlu 

dilakukan suatu kajian yang ilmiah yang berkaitan dengan persoalan- 

persoalan tersebut di atas. Konteks perilaku pegawai yang dikaji dikaitkan 

dengan perilaku pegawai yang telah dan belum menerapkan IS0 9000 series. 

Melalui perbandingan ini diharapkan akan terlihat perilaku pegawai yang 
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bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh ISO 9000 series sebagai standar 

pelayanan yang memiliki standar (prima) dan bertaraf internasional. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalarn memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas P2K Propinsi 

DKI Jakarta saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya kualitas pegawai di lingkungan Dinas P2K Propinsi 

DKI Jakarta, yang terlihat dari ketidakpekaan atau tidak responsif dalam 

menanggapi pelayanan, yakni penyelesaian pelayanan IMB yang tepat 

waktu. 

2. Masih rendahnya motivasi pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, hal ini terlihat dari masih adanya diskriminasi dalam 

memberikan pelayanan. 

3. Masih rendahnya sosialisasi keberadaan tempat pelayanan IMB karena 

belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

4. Masih belum tegas dan konsistennya penerapan sistem penghargaan dan 

sanksi bagi pegawai. 

5. Belum disosialisasikannya komitmen pimpinan terhadap pelayanan IMB 

ke semua level pegawai. 

6. Masih sulitnya diperoleh persyaratan-persyaratan permohonan IMB oleh 

pemohon (masyarakat). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dinyatakan 

rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kondisi perilaku pegawai yang bertugas memberikan 

pelayanan IMB Rumah Tinggal di lingkungan Dinas P2K Propinsi DKI 

Jakarta saat ini ? 

2. Berapakah besarnya nilai perilaku pegawai Dinas P2K Propinsi DKI 

Jakarta terhadap mutu pelayanan IMB Rumah Tinggal dikaitkan dengan 

penerapan Sistem IS0 9000 Series ? 

3. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

IMB Rumah Tinggal kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan 

Sistem ISO 9000 Series di Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa permasalahan yang dirumuskan di atas, selanjutnya 

dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui kondisi perilaku pegawai yang bertugas memberikan 

pelayanan IMB Rumah Tinggal di lingkungan Dinas P2K Propinsi DKI 

Jakarta saat ini. 
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2. Menganalisis nilai perilaku pegawai Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta 

terhadap mutu pelayanan IMB Rumah Tinggal dikaitkan dengan 

penerapan Sistem IS0 9000 Series. 

3. Memberikan suatu alternatif upaya untuk meningkatkan pelayanan IMB 

Rumah Tinggal kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan Sistem 

ISO 9000 Series di Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

berikut ini : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di lingkungan 

Dinas P2K Propinsi DKI Jakarta, khususnya dalam membenahi kinerja 

pelayanan IMB Rumah Tinggal. 

2. Sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan Sistem IS0 9000 Series 

terhadap pelayanan IMB Rumah Tinggal di lingkungan Dinas P2K 

Propinsi DKI Jakarta; 

3. Penambah referensi pemikiran bagi mahasiswa MMA-IPB dalam 

melakukan kajian-kajian sejenis pada masa yang akan datang. 
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