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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

 Diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, mendorong berbagai perubahan dan pembaharuan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta harus tetap fokus pada tercapainya 

organisasi Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang sederhana, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. 

Permasalahan  yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut, 

tentunya secara langsung berimplikasi pada unit-unit atau instansi terkait di dalam 

organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Atau dengan kata 

lain bahwa organisasi yang ada di bawahnya tentunya dituntut untuk memberikan 

dukungan terhadap berbagai upaya yang diambil oleh Pemerintah Daerah Propinsi 

DKI Jakarta. Hal ini yang juga dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

DKI Jakarta yang memiliki peran dalam mengelola perindustrian dan perdagangan 

baik berupa barang maupun jasa di lingkungan DKI Jakarta. 

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta 

merupakan bagian dari Pemerintah DKI Jakarta mempunyai tugas pokok yaitu 

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian dan 

perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan. Dari sumber Laporan 

Tahunan 2005 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, diketahui 

bahwa kegiatan pembinaan terhadap dunia usaha bidang perindustrian dan 

perdagangan yang secara rutin dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Propinsi Propinsi DKI Jakarta khususnya oleh Balai Pengujian telah menghasilkan 

retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2004 sebesar Rp. 584.479.950,-. 
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Dibandingkan dengan tahun 2003, retribusi yang diterima oleh Balai Pengujian 

mengalami penurunan sebesar 9,17%. yakni Rp. 643.500.300,-. Oleh karena itu, 

penurunan hasil yang diterima merupakan tantangan bagi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi DKI Jakarta melakukan antisipasi dengan meningkatkan 

keefektifan dan produktivitas kinerja dari peran unit-unit yang berada di bawahnya 

dengan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang baik, khususnya Balai 

Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun upaya tersebut dengan mengembangkan 

organisasi dalam pemberdayaan organisasi Balai Pengujian yang dapat memberikan 

feedback kepada visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI 

Jakarta. 

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti Balai Pengujian diberikan kewenangan mengurus dan mengatur 

semua urusan organisasi Balai Pengujian di luar yang menjadi urusan dinas. Balai 

Pengujian memiliki kewenangan membuat kebijakan organisasi untuk memberi 

pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan organisasi yang 

bertujuan pada peningkatan mutu kerja. Kemudian, Arah dan Kebijakan 

Pembangunan Industri dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, yakni Sektor Industri, 

menjadikan usaha industri yang sehat, berteknologi tepat guna, mandiri dan tahan 

terhadap globalisasi. Sektor Perdagangan, menciptakan sistim perdagangan yang 

sehat dan efisien, adil dan dinamis bagi semua skala usaha, serta mengembangkan 

jaringan distribusi produk industri dan perdagangan. 

Berdasarkan latar belakang kondisi tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul “Efektivitas Organisasi Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Propinsi DKI Jakarta“. Dalam penelitian ini, pada dasarnya melihat sejauh mana 
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peran-peran internal organisasi Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk 

menunjang kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Propinsi DKI 

Jakarta. 

 

1.2. Permasalahan. 

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 

secara berhasil guna, diperlukan peran serta dari profesionalitas Balai Pengujian 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta untuk melayani kebutuhan 

masyarakat yang terus meningkat. Peran-peran Balai Pengujian dalam rangka 

meningkatkan kualitas kinerja dan layanan masyarakat agar dapat berjalan efektif 

dalan efisien, akan selalu dihadapkan pada beberapa permasalahan. Adapun 

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Dalam penyusunan struktur organisasi Balai Pengujian, masih mengacu pola 

penyeragaman pada organisasi Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi DKI Jakarta. Hal ini berdampak pada efektivitas 

organisasi, karena tiap balai memiliki karakteristik yang berbeda. 

2. Pegawai Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI 

Jakarta belum sepenuhnya terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan 

atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang 

menunjukan relatif terdapat ketergantungan dari pegawai terhadap pihak 

pimpinan di organisasi Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Propinsi DKI Jakarta. 

3. Ditinjau dari tingkat kompetensi, organisasi belum melakukan kebijakan staffing 

yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan dan penempatan pegawai 
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belum didasarkan pada tingkat kompetensi pegawai dan kebutuhan sumber daya 

manusia di organisasi Balai Pengujian, sehingga adanya ketimpangan kebutuhan 

jumlah pegawai pada tiap balai.  

4. Selama ini belum adanya analisis efektivitas organisasi Balai Pengujian Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, keefektifan diperlukan dan 

mempunyai dampak terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsi pokok Balai Pengujian sebagai pelayan masyarakat dibidang perindustrian 

dan perdagangan khususnya di wilayah DKI Jakarta. 

 

1.3. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi melalui pendekatan sistem 

internal pada organisasi Balai Pengujian, perlu dikaji lebih mendalam agar 

keorganisasian Balai Pengujian dapat lebih baik dalam menjalankan roda 

keorganisasian dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik. Maka dalam 

penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi pegawai Balai Pengujian tentang efektivitas organisasi 

ditempat pegawai tersebut bekerja saat ini dalam menjalankan peran Balai 

Pengujian Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta sebagai unit 

pemberi layanan pada masyarakat ? 

2. Bagaimana tingkat kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan yang 

diharapkan, berkaitan dengan prinsip pengorganisasian, struktur organisasi dan 

pelayanan masyarakat yang diterapkan pada organisasi Balai Pengujian Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta ?   

3. Upaya-upaya perbaikan yang dapat diterapkan oleh Balai Pengujian Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta agar dapat meningkatkan 
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efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik 

dibidang perindustrian dan perdagangan ? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian. 

1. Mendeskripsikan persepsi pegawai balai tentang karakteristik efektivitas 

organisasi Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI 

Jakarta (Balai Tekstil, Balai Kerajinan, Balai Bahan dan Barang Teknik, Balai 

Metrologi) yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi 

layanan pada masyarakat. 

2. Mendeskripsikan tingkat kesenjangan antara kondisi kenyataan dengan kondisi 

yang diharapkan pegawai dalam keorganisasian Balai Pengujian Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, yakni mengenai prinsip 

pengorganisasian, struktur organisasi dan pelayanan masyarakat pada organisasi 

Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta. 

3. Memformulasikan berbagai upaya perbaikan organisasi yang dapat diterapkan 

oleh Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta 

untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa Balai Pengujian. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian. 

1.5.1. Bagi Peneliti. 

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat meningkatkan kemampuan 

analisis dalam melihat dan menanggapi segala permasalahan yang dihadapi baik 

didalam maupun diluar lingkungan kerja.  
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1.5.2. Bagi Balai Pengujian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi 

DKI  Jakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bahan masukan untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi serta memberdayakan unit Balai Pengujian 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya, sehingga memberikan feedback kepada pencapaian visi dan 

misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta. 

 
1.6.  Ruang Lingkup Penelitian. 

Dalam permasalahan yang teridentifikasi tersebut, maka penelitian ini 

dibatasi pada persepsi pegawai terhadap aspek keorganisasian pada Balai Pengujian 

Dinas Perindag Propinsi DKI Jakarta, yaitu meliputi efektivitas organisasi, prinsip 

pengorganisasian, struktur organisasi, dan pelayanan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




