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Hendra syahputra, 090565201016, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI

NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI IDENTIFIKASI KENDARAAN

BERMOTOR (REGIDENT RANMOR) / ON-LINE

Studi Kasus Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diKantor Unit Pelaksana Teknis

Daerah (KUPTD) Kijang, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis

Implementasi Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) / On-Line. Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau, membuka KUPTD Kijang dengan maksud memberikan

kemudahan kepada masyarakat kijang dalam membayar pajak. Penelitian ini

menggunakan metode deskriftif evaluative, dengan melihat langsung gambaran pada

lokasi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir pada penelitian ini adalah

pelaksanaan kebijakan kapolri No. 5 Tahun 2012 belum dapat diterima oleh

masyarakat kijang. Sehingga dampak yang timbul dari kebijakan kapolri No. 5 Tahun

2012 tersebut membuat target yang telah ditetapkan Kantor Unit Pelaksana Teknis

Daerah (KUPTD) Kijang menjadi menurun.

Adapun saran yang peneliti berikan pada saat akan dilaksanakan suatu

kebijakan agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaksana kebijakan dan

pelaku kebijakan. Agar setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana

dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan
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Hendra syahputra, 090565201016, National Police chief POLICY

IMPLEMENTATION NO. 5 YEAR 2012 CONCERNING THE REGISTRATION

OF MOTOR VEHICLE IDENTIFICATION (REGIDENT Ranmor) / ON-LINE

Case Study Office Regional Technical Implementation Unit (KUPTD) Kijang

ABSTRACT

Based on the results of research conducted at the office of Regional Technical

Implementation Unit (KUPTD) Kijang, as for the purpose of this study was to

analyze the implementation of the Chief of Police Policy No. 5 Year 2012 on Motor

Vehicle Registration Identification (Regident Ranmor) / On-Line. Regional Revenue

Office Riau Islands Province, opened KUPTD Kijang with the purpose of providing

convenience to the people deer in paying taxes. This study uses descriptive evaluative,

with a direct view picture on location study.

After doing research, the end result of this research is the implementation of

the Jakarta Police chief policy No. 5 The year 2012 can not be accepted by society

deer. So that the effects of policies Police chief No. 5 In 2012 the make targets set

Office Regional Technical Implementation Unit (KUPTD) Kijang be decreased. The

advice given at the time researchers will be implemented a policy in order to

disseminate prior to implementing the policy and policy actors. In order for any

policy to be implemented can be done well.

Keywords: Policy Implementation
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan yang

dikeluarkan oleh Kapolri menimbulkan resistensi dari masyarakat di Kabupaten

Bintan khususnya masyarakat Bintan Timur dalam melakukan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) diKantor

Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang.

KUPTD Kijang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No:

047/SKB/DPD/DIRLANTAS/JR/II/2008 tangal 08 Februari 2008 oleh tiga instansi

pemerintah antara lain : DIPENDA PROV KEPRI, DIRLANTAS dan JASA RAHARJA.

KUPTD Kijang adalah cabang dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Bintan.

Tujuan KPPD Bintan membentuk kantor cabang diwilayah Kijang berfungsi sebagai

unit pembantu pembayaran PKB dan STNK diwilayah Bintan Timur. Masyarakat

Kijang yang selama ini mengalami kesulitan dengan jarak tempuh Kurang Lebih (±)

90 Km dalam membayar PKB dan STNK diwilayah Bintan, sejak KUPTD Kijang

dibentuk masyarakat menjadi mudah untuk membayar pajak kendaraan bermotor

mereka, KUPTD Kijang

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang, mempunyai

komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kijang sesuai Standar

Operasional Prosedur (SOP) antara lain :

1. Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1Tahun;
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2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

a. Perpanjang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 5 Tahun;

b. Ganti Pemilik Kendaraan Bermotor;

c. Ganti Warna Kendaraan Bermotor;

d. Duflikat Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

Dibentuknya KUPTD Kijang, masyarakat Bintan Timur yang selama ini

kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor mereka, sekarang menjadi mudah

dengan dibentuknya KUPTD Kijang.

Anggota KUPTD Kijang terdiri dari 15 pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau (Dipenda Prov Kepri) yang bertugas menetapkan jumlah

pajak kendaraan bermotor dan penerima pembayaran pajak kendaraan bermotor, 2

Polisi bertugas melakukan pendaftaran dan pengesahan surat tanda kendaraan

bermotor (STNK), 2 Pegawai Jasa Rarja (JR) bertugas mencatat jumlah kendaraan

bermotor R2 dan R4 yang melakukan pembayaran di KUPTD Kijang.

Awal pembentukan pada tahun 2008 komitmen pelayanan KUPTD Kijang

sangat diterima oleh masyarakat Kijang dengan baik, tapi pada tahun 2012 kebijakan

baru diterbitkan oleh pihak kepolisian berdasarkan Kebijakan Kapolri (Perkap) No. 5

tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) /

on-line. Masyarakat sangat tidak dapat menerima kebijakan baru tersebut dikarenakan

pelayanan KUPTD Kijang berubah, hanya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) 1 Tahun saja yang dapat dilakukan di KUPTD Kijang.
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Implementasi kebijakan tersebut membuat masyarakat Kijang menjadi resah,

dikarenakan implementasi kebijakan tersebut masyarakat harus pergi ke tg. Uban.

Karena berdasarkan Perkap No. 5 tahun 2012 tersebut, untuk pembayaran Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Perpanjangan Surat Tanda Kendaraan

Bermotor (STNK) harus dilakukan diKantor Pelayanan Pajak Daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) memiliki server tersendiri sehingga

kebijakan Perkap No. 5 tahun 2012 hanya dapat dijalankan diKantor Pelayanan Pajak

Daerah yang ada disetiap daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan KUPTD yang

ada disetiap daerah tidak dapat menjalankan proses tersebut.

Berdasarkan teori G. Edward III untuk melaksanakan kebijakan ada empat

syarat (variable penting) untuk mencapai keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan,

yaitu: Komunikasi (communication), Sumber-sumber (resources), Kecondongan

(dispotitions), atau perilaku (attitudes), dan Struktur Birokrasi (bureaucratic structure).

Kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik merupakan suatu kebijakan

yang seharusnya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada didalam

masyarakat, tetapi pada saat diberlakukannya kebijakan tidak jarang menimbulkan

dampak negative yang dapat merugikan masyarakat. Undang-undang sebagai hasil

dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat (DPR+Presiden) juga sering

menjadi permasalahan terhadap masyarakat.
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Isi kebijakan tersebut tidak memihak kepada rakyat tetapi kepada pihak lain.

Selain dari sisi kebijakan juga terjadi dari proses pembuatan kebijakan tersebut

maupun dalam pengimplementasian atau pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penyebab terjadinya permasalahan sejak diberlakukannya kebijakan Perkap

No 05 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor / on-line dilaksanakan timbul

permasalahan – permasalahan baru, antara lain :

 Off Line saat masyarakat ingin membayar pajak

 Double nomor polisi kendaraan masyarakat

 Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tidak ada

 Merk kendaraan bermotor hilang

Permasalahan baru tersebut membuat data tidak dapat diproses dalam waktu

dekat, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki data tersebut membutuhkan

waktu yang sangat lama. Sehingga masyarakat yang mendaftarkan pajaknya saat

dilakukan pendaftaran pajak belum terlambat dan dikenakan sanksi, tapi saat pajak

sudah ditetapkan dan akan dibayar denda sanksi tersebut timbul, dan denda tersebut

ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan kebijakan tersebut akhirnya

marah kepada petugas KUPTD Kijang, masyarakat marah dikarenakan pajak

kendaraan bermotor saat dilakukan pendaftaran belum jatuh tempo dan tidak

dikenakan denda pajak, saat akan dibayar pajak tersebut dikenakan denda pajak
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kendaraan bermotor dan denda tersebut ditanggung oleh pemilik pajak kendaraan

bermotor tersebut.

Kebijakan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor / On-line

berupa aplikasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) on-line sebuah system

yang dibuat oleh pihak kepolisian guna mempermudah masyarakat dalam melakukan

pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Karena BPKB adalah

dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri

dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan

bermotor tidak dipindah tangankan.

Kebijakan Kapolri No. 5 tahun 2012 ini dilaksanakan dan system tersebut

berjalan, dampak yang timbul didalam masyarakat sangat jauh berbeda dari keinginan

yang diharapkan oleh kebijakan tersebut. masyarakat yang selama ini merasa

diberikan kemudahan dalam melakukan pengurusan surat kendaraan bermotor saat

KUPTD Kijang dibuka, sekarang menjadi kecewa, karena Kebijakan Kapolri No. 5

tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor / BPKB on-line

membuat sistem yang ada di KUPTD Kijang terbatas.

Landasan Hukum Implementasi Kebijakan Kapolri No: 5 Tahun 2012 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor / on-line adalah turunan dari undang-

undang UU No: 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kurangnya

sosialisasi terhadap Masyarakat dan Pegawai KUPTD Kijang berdampak negative

dengan berkurangnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
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Kebijakan Perkap No. 5 tahun 2012 ini tidak hanya berpengaruh kepada

masyarakat Bintan Timur (wajib pajak) saja tetapi, berpengaruh besar terhadap

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang. Karena target yang telah

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DISPENDA

PROV KEPRI) untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang jelas

menurun. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dibawah ini.

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan KUPTD Kijang tahun 2008 s/d 2013

Contoh : Sumber KUPTD Kijang.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaran bermotor sebagai akibat perjanjian

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Hal ini berdasarkan
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Hal ini dapat dilihat

berdasarkan gambar yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1.

Contoh : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Berdasarkan sumber data diatas, dapat dilihat penerimaan sebelum kebijakan

dan sesudah kebijakan tersebut diberlakukan. dipastikan gagalnya Implementasi

Kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) / On-line diKantor Unit Pelaksana Teknis

Daerah (KUPTD) Kijang. Karena ini hanya baru satu Unit Pelaksana Teknis Daerah

yang ada diKijang saja.
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Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah salah

satu yang terkena dampak dari diberlakukannya Kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5

Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) /

On-line, adapun KUPTD yang ada disetiap daerah Provinsi Kepulauan Riau antara

lain : KUPT Batu Aji, Kijang, Tg. Batu, Anambas.

Sebanyak 4 (empat) KUPTD yang ada didaerah Provinsi Kepulauan Riau jika

setiap tahun penerimaan pajak berkurang sebanyak yang dialami KUPTD Kijang,

bagaimana dengan yang ada di KUPTD daerah lain, adapun turunnya pendapatan dari

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus

KUPTD Kijang pertahun dapat dilihat ditabel 1.1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti dapat

mengidentifikasikan hal yang menjadi kajian peneliti, yaitu Bagaimana

Implementasi Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi

Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Mencari Solusi tentang Implementasi Kebijakan

Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor /

On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang tidak membebani masyarakat

(wajib Pajak).
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2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan penelitian ini terdiri dari manfaat

teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu-

ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada.

b. Manfaat Praktis

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kapolri Nomor 05 tahun 2012

tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / on-line memberikan

dampak bagi masyarakat yang merasakan langsung akibat Kebijakan tersebut.

D. Konsep Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan

tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat Kebijakan

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah

undang-undang muncul sejumlah Kebijakan Pemerintah, Keputusan Presiden,

maupun Kebijakan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
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implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan,

dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan

bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Kebijakan Daerah adalah

jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan

sebagai Kebijakan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung

dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan

Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho

Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin

Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku

atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya
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maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu

(Bambang Sunggono 1994:137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat

dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program

telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas,

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan

teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara

secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun

yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :
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a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan

mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut

mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup

memadai

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan

kausalitas yang handal

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

penghubungnnya

f. Hubungan saling ketergantungan kecil

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.(Solichin Abdul Wahab,1997:71-78 )

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh

Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni

transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).



13

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi.

Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari

bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya

telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan,

yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi,

yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-

perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi :

staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan

tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang

pelaksanaan pelayanan publik.

a. Sumber Daya Manusia (Staf)
b. Anggaran (Budgetary)
c. Fasilitas (facility)
d. Informasi dan Kewenangan (Information dan Authority)

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana

bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti
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adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan

sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan

juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 :126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn

yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi

kebijakan yaitu:

(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program

yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena

implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-

tujuan itu tidak dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang

(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang

efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan

komunikasi antar para pelaksana.
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(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur

birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan

suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan

pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan

akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno,

2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus

dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut

James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan

melaksanakan suatu kebijakan public dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-

badan pemerintah;

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
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3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan

dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan;

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih

sesuai dengan kepentingan pribadi;

5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan

suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa

faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,

maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan

penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali

tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan

yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat,

penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya

pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
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b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran

yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk

dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya

akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang

terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan

wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan

masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang

disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-

pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang

kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam

implementasinya.
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Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-

faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan

suatu kebijakan publik, yaitu :

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat

beberapa Kebijakan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat

kurang mengikat individu-individu;

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana

mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau

bertentangan dengaan Kebijakan hukum dan keinginan pemerintah;

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota

masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau

dengan jalan melawan hukum;

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang

mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber

ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem

nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu

dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 :144-145).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan

mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain,

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan
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apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu

kebijakan public tidaklah efektif.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Kebijakan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi

kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan

maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun

unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakandapat terlaksana dengan baik,

yaitu :

a. Kebijakan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat

kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-

kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaanyang berlaku

dalam masyarakat.

b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas

hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,dan sebagainya

harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu

Kebijakan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan

dalam melaksanakan kebijakan/Kebijakan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu Kebijakan

hukum. Apabila suatu Kebijakan perundang-undangan ingin terlaksana
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dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar

tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam

pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran

hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti

yang dikehendaki oleh Kebijakan perundang-undangan (Bambang Sunggono,

1994 : 158).

E. Konsep operasional

Konsep merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi

pusat penelitian ilmu sosial (singarimbun, 1995;37). Keterangan konsep digunakan

untuk mempermudah memberikan landasan dalam penelitian, sehingga masing-

masing konsep dalam penelitian ini tidak terjadi salah tafsir serta memberikan

penjelasan yang terarah. Untuk lebih jelasnya konsep opersional penelitian dapat

dilihat pada table 1.2 berikut ini :
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Tabel 1.2.
Konsep Operasional

Konsep Variabel Indikator Item
Penilaian

Implementasi Kebijakan
merupakan tindakan-
tindakan yang diperlukan
baik oleh individu atau
pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan.
(George Edward III)

Pelaksanaan
Kebijakan Kapolri
No. 5 Tahun 2012
tentang Registrasi

Identifikasi
Kendaraan
Bermotor

(Regident Ranmor)
/ On-Line (Studi

Kasus Kantor Unit
Pelaksana Teknis
Daerah (KUPTD)

Kijang).

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

a. Transmisi
b. Kejelasan
c. Konsistensi

a. Staf
b. Informasi
c. Wewenang
d. Fasilitas

a. Efek Disposisi
b. Penempatan Staf
c. Insentif

a. Standar
Operasional
Prosedures (SOPs)

b. Fragmentasi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis buat bersifat Deskriftif Evaluatif, Dimana

penelitian deskriptif mencoba untuk mendeskriptifkan atau menjelaskan sesuatu hal

apa adanya dan mencoba untuk mengkaji secara mendalam, disamping itu juga

dilakukan evaluasi penelitian secara formatif. Evaluasi formatif untuk melihat dan

meneliti pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Dunn penelitian evaluasi juga

melakukan dua jenis penelitian baik secara evaluasi formatif yang menekankan pada
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proses dan evaluasi sumatif yang menekankan pada produk. (Dalam Dunn,

2003;614).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Perkap No. 5

Tahun 2012 tentang Regident Ranmor / On-Line di Kantor Sistem Administrasi

Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Kijang yang berlokasi di Jalan

Nusantara Km. 24 Kabupaten Bintan Timur.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah berupa data yang

bersifat kuantitatif dan kualitatif serta terdiri dari atas data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang terdiri dari :

1. Gambaran umum perusahaan.

2. Bidang usahanya.

3. Hasil wawancara

4. Hasil pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari hasil membaca buku dan literature lainnya yang

relevan dengan penelitian untuk kajian teoritis.
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4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (1998 : 25) bahwa : “populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan”.

Penulis memandang akan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka

populasi didalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Unit Pelaksana

Teknis Daerah (KUPTD) Kijang, dan masyarakat yang sedang melakukan

pembayaran prose Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Proses

Perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:62), sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk Petugas Kantor

Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang dilakukan dengan teknik sensus,

yaitu keseluruhan jumlah populasi, dikarenakan jumlahnya yang sedikit. Sedangkan

sampel untuk Masyarakat (wajib pajak) dilakukan Teknik acak karena dianggap lebih

obyektif atau terbebas dari intervensi subjektivitas peneliti. Teknik acak dapat dapat

dibagi menjadi 5 (lima) :

1. Teknik acak sederhana

Pada teknik ini semua anggota sampel dianggap memiliki karakteristik yang

sama. Sehingga setiap bagian populasi yang terambil sebagai sampel dapat mewakili
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populasinya. Teknik ini hanya dapat digunakan dalam populasi yang homogen atau

populasi yang keragaman opulasinya tidak diketahui. Jika sebaran populasi tidak

merata maka teknik ini akan menghadapi problem sample kecil, yaitu tidak

terwakilinya keragaman populasi dalam sampel yang diambil.

2. Teknik acak sistematis

Cara ini seperti pada cara acak sederhana, sedikit bedanya ada pada cara

pengacakan pengambilan sampel. Pada cara ini sampel yang diambil berdasarkan

urutan nomor dengan menggunakan selang.

3. Teknik acak kelompok

Teknik ini merupakan campuran dari teknik pilihan dan acak. Sebelum dipilih

populasi akan dibagi dahulu dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan

sumber keragaman yang telah diketahui. Setelah itu barulah dari tiap-tiap kelompok

diambel sampel yang mewakili kelompok tersebut. Cara ini lebih kuat dari pada

teknik acak sederhana dari segi keragamannya.

4. Teknik acak bertingkat

Penarikan contoh melalui teknik ini sebenarnya tidak berbeda dengan teknik

acak kelompok, bedanya adalah pengelompokannya dilakukan berdasarkan tingkatan

atau kelas tertentu.

5. Teknik acak berlapis

Teknik ini cara pengelompokannya dilakukan secara berlapis dimana lapisan

terkecil merupakan anggota dari lapis yang lebih besar.
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Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel secara acak ini perlu dipahami

bahwa dalam kenyataannya jarang ditemui populasi yang benar-benar seragam

(homogen). Dilain pihak seringkali masih sulit membedakan antara teknik acak

berlapis dengan teknik acak bertingkat. Karena itu paling aman dapat ditetapkan

dengan acak kelompok banyak tahap atau multi stage cluster random sampling. Yang

dimaksud dengan teknik acak kelompok banyak tahap sebenarnya tidak berbeda

dengan acak kelompok.

Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan umum

untuk menentukan ukuran sampel :

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk
kebanyakan penelitian

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan
sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran
sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen yang
ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil
antara 10 sampai dengan 20.

Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran tingkat

ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat

kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05).

Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu

diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi)

maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil
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jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan

generalisasi.

Berdasarkan acuan tersebut diatas maka peneliti hanya mengambil 5%

berdasarkan populasi yang ada. Adapun jumlah populasi dan sample pegawai Kantor

Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang dan Masyarakat (wajib pajak) dapat

dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.3.

Jumlah populasi dan sample pegawai pada Kantor Unit Pelaksana Teknis

Daerah (KUPTD) Kijang, Petugas dan Masyarakat yang melakukan Proses

BBN-KB dan STNK (rentang waktu penelitian 3 bulan)

NO INSTANSI POPULASI SAMPLE %
1 Kepala UPTD Kijang 1 1 100
2 Pegawai dan Staf UPTD Kijang 14 14 100
3 Jasa Raharja 2 2 100
4 Polisi 2 2 100
5 Masyarakat 2.845 142 5

Sumber data: Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

5. Teknik Alat Pengumpulan Data

a. Teknik

1. Observasi, yaitu :

Mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan

Implementasi Kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi

Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) / On-line di Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang.
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b. Wawancara, yaitu :

Mengadakan wawancara terhadap seluruh responden untuk mendapatkan

penjelasan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

dengan cara menyusun daftar-daftar pertanyaan yang telah penulis susun

sedemikian rupa mengenai Implementasi Kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5

Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident

Ranmor) / On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang.

Wawancara ini nantinya akan ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana

Teknis Daerah (KUPTD) Kijang dan Staf Polantas Kijang dan Kepala Cabang

Jasa Raharja Kijang dan Masyarakat Kijang.

1. Studi Literatur yaitu ;

Dengan cara mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan yang telah tersedia

di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang, berupa literature,

dokumen, serta data-data yang ada selama kebijakan diberlakukan.

c. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang nanti akan digunakan didalam penelitian ini, adalah :

1. Angket, yaitu :

Berupa suatu daftar pertanyaan yang akan disusun berdasarkan indikator-

indikator dari variable penelitian yang akan diberikan kepada para responden, dan

kemudian dijawab sesuai dengan pendapat ataupun multiple choice yang nanti

tentunya akan penulis sediakan.
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2. Pedoman Wawancara, yaitu :

Merupakan suatu bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh

penulis sebagai acuan dalam melakukan Tanya jawab pada Informan Kunci (Key

Informan), tentang data-data yang belum tersedia didalam angket/kuesioner,

sehingga jawaban daripada Key Informan ini dapat melengkapi keakurasian data

penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, kemudian data

tersebut dianalisa sesuai dengan jenis dan macam data yang diperlukan, kemudian

data tersebut disajikan dalam bentuk table-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan-

penjelasannya, selanjutnya digambarkan secara deskriptif, untuk memberikan

gambaran yang jelas, logis serta akurat tentang hasil pengumpulan data kualitatif.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi

kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa

yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah

tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan

implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-

apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain

implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara

maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus

Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam

kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to

give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu

(Webster dalam Wahab (2006:64)).
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Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga

menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab,

2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang

menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang

seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian

dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas,

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang

dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu

diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan

suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu
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implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk

menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan

adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis,

dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi

implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui

bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu,

Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan

dua pertanyaan pokok yaitu:

1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang

berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu

faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward

dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar. 2.1.
Model Implementasi George C. Edward III

Communicatio

Bureaucratic
Structure

Resource

Disposition
Implementation

Sumber : Widodo, 2011:107
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a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator

kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada

pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada

pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan,

arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan,

agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan

tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi

penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan

konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait

dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar

informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan

kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
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b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta

bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan

tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan

secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan

untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup

sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan

sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya

manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di

bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah

sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya

manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan

berjalan lambat.
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2) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal

atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya

kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan

berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti

gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan

implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan,

terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan

suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan

dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan

penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya

kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk

tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang
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tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan

Kebijakan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi

kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak

akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi

pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan

kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah

struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit

dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak

fleksibel.



36

2. Elektronic Government (e-Government)

1. e-Government

Sistem pemerintahan saat ini di Indonesia tidak lepas dari pengaruh

perkembangan jaman. Salah satu ciri dari perkembangan jaman adalah penggunaan

alat-alat elektronik. Penggunan Teknologi Informasi menjanjikan suatu kerja yang

repormasi, karena bersifat demokratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur dan

mempunyai standar yang jelas. Penyelenggaraan pemerintahan mengenal adanya

electronic government (e-Government). UNDP (United Nation Development

Programme) mendefinisikan e-Government sebagai: The application of Information

and Communication Technology (ICT) by government agencies. Aplikasi teknologi

informasi dan komunikasi teknologi (ICT) oleh kantor pemerintah (dalam Indrajit,

2006:2).

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dan

memperluas akses public untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas

pemerintah meningkat. Pengertian lain diungkapkan oleh pemerintah Uni Eropa

sebagai berikut:

“Uni Eropa mendefinisikan e-Government bukan sekedar sebagai
penggunaan teknologi informasi melainkan penggunaan teknologi informasi
yang juga dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan
baru rangka memperbaiki pelayanan public dan proses demokrasi dan
mendukung kebijakan public” (Pemerintah Uni Eropa dalam Andrianto,
2007:46).

e-Government merupakan penerapan teknologi informasi di lembaga

pemerintah dengan dilaksanakan perubahan birokrasi dari organisasi pemerintah serta
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meningkatkan keahlian, dan kemampuan dalam pemberian pelayanan public dalam

meningkatkan demokrasi dan mendukung kegiatan pemerintah.

Penyelenggaraan e-Government atau pemerintahan yang berbasis elektronik

semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah tradisional

(traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai

ditinggalkan. Konsep dari penyelenggaraan e-Government adalah menciptakan

interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan

masyarakat Government-to-Citizen (G-to-C), pemerintah dan perusahaan bisnis

Government to business (G-to-B) dan hubungan antar pemerintah Government-to-

Government (G-to-G).

Adapun pengertian e-Government menurut Richardus Eko Indrajit dalam

bukunya yang berjudul Electronic Government sebagai berikut:

“Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder);
dimana melibatkan pengguna teknologi informasi (terutama internet); dengan
tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan”
(Indrajit, 2006:4-5).

Pengembangan e-Government melalui pemanfaatan teknoogi informasi

diharapkan dapat tercipta suatu hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan

masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari

pemerintah, melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah

yang lebih baik, yaitu good governance. Berdasarkan hal tersebut, amak
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implementasi e-Government diharapkan dapat merubah sistem pelayanan pada

manajemen pemerintahan dan dapat dimanfaatkan secara baik dan benar.

2. Jenis-Jenis Pelayanan pada e-Government

Implementasi e-Government, didalam penerapannya memiliki beberapa jenis

dalam memberikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Kategori jenis-jenis pelayanan e-Government tersebut dapat dilihat dari dua aspek

utama, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah
aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan

2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya
manfaat yang dirasakan oleh penggunanya. (Indrajit, 2006:29).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwasanya kategori

dari jenis-jenis pelayanan pada e-Government dapat dilihat dari aspek yang

menyangkut bagaimana anatomi sebuah aplikasi e-Government yang akan dibangun

dan diterapkan dan yang menyangkut mengenai hal-hal tentang manfaat yang

dirasakan oleh penggunanya. Indrajit pun kembali menyatakan bahwasannya dari dua

aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas

utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact (Indrajit, 2006:29). Indrajit menjelaskan

publish sebagai berikut:

“Didalam kelas publish ini yang terjadi adalam komunikasi satu arah,
dimana pemerintah mempublikasikan barbagai data dan informasi yang
dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui Internet” (Indrajit,
2006:30).



39

Berdasarkan penjelasan diatas dikatakan kelas publish merupakan sesuatu

yang penting dalam menjalankan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Hal ini dikarenakan terdapat suatu interaksi pemerintah dengan masyarakat yang

bermanfaat sebagai penghubung yang dimana prosesnya menjadi lebih cepat dan

mudah. Indrajit menjelaskan juga interact mempunyai dua cara yang dapat digunakan

untuk melakukan pelayan aitu sebagai berikut:

“Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan
fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara
spesifik (pada kelas publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang
kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat
melakukan diskusi dengan unit-unti tertentu yang berkepentingan, baik
secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV) maupun tidak
langsung (melalui e-mail, frequent ask questions, newsletter, mailing, list dan
lain sebagainya)” (Indrajit, 2006:31).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan interact didalam

pelayanan menggunakan cara berbentuk portal situs yang terkait dengan pemberian

informasi dan pemerintah menyediakan fasilitas kanal dimana masyarakat dapat

melakukan diskusi mengenai kepentingan Indrajit pun menjelaskan transact sebagai

berikut:

“Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada interact,
hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan
uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerja)” (Indrajit,
2006:302).

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan e-Government dalam jenis ini

terjadi dua arah yang dimana tidak hanya berfungs sebagai media penyampaian

informasi dan interaksi saja, tetapi juga dapat terjadi suatu proses transaksi yang
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melibatkan pertukaran uang atau pihak lain. Aplikasi yang digunakan lebih sulit

dibandingkan dengan publish serta interact. Interaksi ini diperlukan sistem keamanan

yang baik agar perpindahan uang yang dilakukan aman dan hak-hak privacy berbagai

pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.

3. Tujuan dan Manfaat e-Government

Pelaksanaan e-Government oleh pemerintah tidak lepas dari tujuah yang ingin

dicapai. Tujuan penerapan e-Government adalah:

1. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat
sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.

2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang
lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.

3. Menunjang good government dan keterbukaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

(Anwar, 2004:126)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan secara singkat tujuan yang

ingin dicapai dengan pelaksanaan e-Government adalah untuk menciptakan customer

online dan bukan in-line. Intervensi pegawai intitusi public dan sistem antrian yang

panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Manfaat e-

Government juga bertujuan untuk mendukung good governance.

Pengembangan e-Government merupakan upaya yang dilakukan dalam

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan dengan menggunakan teknologi

informasi. Pengembangan e-Government merupakan upaya yang terdapat dalam

Instruksi President Nomor. 3 Tahun 2003 diarahkan untuk mencapai empat tujuan,

yaitu:
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1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki
kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luat serta dapat
terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh
sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan
perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga
Negara serta penyediaan fasilitas dialog public bagi masyarakat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara;

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efesien
serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan
pemerintah daerah otonom. (Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003)

Pelaksanaan e-Government dapat memperluas partisipasi masyarakat.

Masyarakat dimungkinkan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan

atau kebijakan oleh pemerintah. Selain itu, diharapkan dapat memperbaiki

produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Al Gore dan Tony Blair menjelaskan manfaat penerapan e-Government

sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya
(masyarakat, kalangan bisni, dan industry) terutama dalam hal kinerja
efektifitas dan efsiensi di berbagai bidang kehidupan bernegawa.

2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholders-nya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari.

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan
tepat menjawab berbagai perubahan global dan trend yang ada.

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan
demokratis. (dalam Indrajit, 2006:5).
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Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat dari pelaksanaan e-Government

maka dapat dikatakan bahwasannya e-Government bermanfaat untuk meningkatkan

kualitas pelayanan public dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian

informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.

3. Kualitas Pelayanan Publik

1. Arti Kualitas

Kualitas merupakan janji pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas dan

diuntungkan. Meningkatkan kualitas merupakan pekerjaan semua orang demi

kebutuhan pelanggan. Tanggung jawab untuk kualitas produksi dan pengawasan

kualitas tidak dapat didelegasikan kepada satu orang, misalnya staf pada sebuah

perusahaan. Menurut Tjiptono dalam bukunya Manajemen Jasa:

“Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan pada
pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan, berkesinambungan, bebas dari
kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan baik sejak awal
maupun setiap saat, melakukan segala sesuatu dengan benar sejak awal dan
sesuatu dilakukan untuk membahagiakan pelanggan“ (Tjiptono, 2004:42).

Berdasarkan pendapat tersebut, kualitas merupakan suatu syarat dari produk

layanan untuk membahagiakan pelanggan. Pemenuhan kebutuhan yang baik sejak

awal atau setiap saat kepada pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang

berkesinambungan yang bebas dari kerusakan atau cacat. Pendapat di atas sejalan

dengan pendapat Triguno dalam bukunya yang berjudul Budaya Kerja, Menciptakan

Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja, yang

memberikan pengertian kualitas sebagai berikut:
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“standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga
organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses
dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas
mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun
eksternal dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan masyarakat” (Triguno,
1997:76).

Berdasarkan pendapat di atas, kualitas merupakan pencapaian kerja seseorang

atau kelompok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kualitas mencakup kualitas

sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja. Penilaian kualitas

berdasarkan tanggapan pihak yang menggunakan produk atau jasa yang diberikan.

Berkualitas berarti pemenuhan tuntutan masyarakat telah optimal.

2. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi mutu dan kualitas dalam

hal pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan publik

supaya aparat dapat bekerja secara optimal. Bambang Yudoyono dalam bukunya

yang berjudul Otonomi Daerah berpendapat bahwa aparatur Pemerintah Daerah

adalah pelaksana kebijakan publik (Yudoyono, 2001:61). Berdasarkan pernyataan

tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya aparatur yang berada di daerah

merupakan pelaksana birokrasi. Aparatur juga merupakan pegawai yang

melaksanakan setiap kebijakan publik yang dimana optimalisasinya sangat

diharapkan oleh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik.

Pemerintah dalam bidang layanan publik mempunyai peran yang sangat

berpengaruh sekali untuk seluruh masyarakat.Pelayanan yang optimal sangat

diharapkan masyarakat didalam suatu pelayanan terhadap publik. Sinambela didalam
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bukunya yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik dapat

didefinisikan sebagai berikut:

“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat
oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan
oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat” (Sinambela, 2006:5).

Pelayanan publik menurut definisi Sinambela tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh

penyelenggara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara dalam hal

ini pada hakikatnya adalah pemerintah atau seorang harus dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Moenir juga mendefinisikan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan

kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan

pelayanan (Moenir, 2008:17). Pelayanan menurut Moenir dapat disimpulkan bahwa

proses secara langsunglah (aktivitas) dengan orang lain yang dinamakan pelayanan.

Adapun Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN)

Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan

sebagai berikut:

“segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
pusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Kebijakan perundang-undangan” (KEPMENPAN Nomor 63 Tahun
2003).



45

Berdasarkan KEPMENPAN diatas jelas bahwa segala bentuk pelayanan baik

barang atau jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun di Daerah

serta badan usaha milik Negara atau pun milik Daerah harus berlandaskan pada

Kebijakan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan supaya jelas dasar

hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman

Tata Laksana Pelayanan Umum menyebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan

publik harus menerapkan prinsip, dan pola dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan;

2. Kejelasan yaitu mencakup persyaratan teknis dan administrasi, pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan
penyelesaian keluhan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik serta
rincian biaya dan tata cara pembayaran;

3. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan;

4. Akurasi yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah;
5. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan

kepastian hukum;
6. Tanggung jawab yaitu pimpinan atau pejabat penyelenggara pelayanan publik

yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

7. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika);

8. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi informatika (telematika);

9. Kedisipilinan, kesopanan, dan keramahan yaitu pemberi layanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;

10. Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
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dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan sepert toilet, tempat parkir
dan tempat ibadah;
(KEPMENPAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan
Umum)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa dalam

menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, aparatur pemerintah yang

menyelenggarakan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan

kesepuluh prinsip tersebut karena kesepuluh prinsip tersebut adalah pedoman tata

laksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh

seluruh instansi pemerintah.

3. Pengertian Kualitas Pelayanan

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas,

hubungan kualitas dengan pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman bahwa:

“Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan
sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman
dalam memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah
ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik” (Lukman,
1999:14).

Hal ini berarti apabila layanan yang diterima rendah dari yang diharapkan

oleh pelanggan atau masyarakat maka akan dipersepsikan buruk. Suatu layanan yang

diberikan aparatur pemerintah itu harus menjamin efisiensi dan keadilan serta harus

memiliki kualitas yang telah di standarkan.

Ratminto berpendapat bahwa pelayanan yang baik supaya optimal akan dapat

diwujudkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



47

“Penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan mendapat prioritas utama.
Dengan demikian, pengguna jasa diletakkan dipusat yang mendapat dukungan dari :

a) Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat,
khususnya pengguna jasa,

b) Kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan
c) Sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna

jasa”
(Ratminto, 2010:52-53).

Ratminto berpendapat bahwa penguatan posisi tawar tersebut dimaksudkan

untuk menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara pelayanan dan pengguna

jasa pelayanan (Ratminto, 2010:52-53). Berdasarkan pernyataan Ratminto tersebut

sehingga dapat dikatakan bahwa konsep ini bertujuan supaya terdapat suatu

keseimbangan hubungannya antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna jasa

pelayanan. Ilustrasi mengenai hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Model Manajemen Pelayanan

Pertama, sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat,

khususnya pengguna jasa. Sistem merupakan suatu kumpulan subsistem, bagian atau

komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama

lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun pengertian

Kultur
Organisasi

Pengguna
Jasa

Pelayanan

Sistem
Pelayanan

SDM
PelayananSumber: Rianto 2010:54
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pelayanan yang dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam

buku Pasolong yang berjudul Kepemimpinan Birokrasi, bahwa pelayanan adalah

segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa pelayanan dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Pasolong, 2008:198). Berdasarkan

penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan sistem pelayanan sebagai suatu kesatuan

yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait.

Kedua, kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan. Siagian

dalam bukunya yang berjudul Teori Pengembangan Organisasi yang dimaksud

dengan kultur organisasi ialah kesepakatan bersama tentang nilai yang dianut

bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi

yang bersangkutan (Siagian,1995:27). Berdasarkan teori menurut Siagian tersebut,

maka dapat dikatakan bahwasanya kultur organisasi merupakan kesepakatan

mengenai nilai-nilai luhur yang dianut bersama didalam suatu organisasi.

Ketiga, sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna

jasa. Sumber daya manusia yang baik merupakan hal yang sangat penting didalam

proses birokrasi. Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Pengantar Teori Pengembangan

Sumber Daya Manusia.berpendapat bahwa:

“Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya yang
mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-
generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence,
creativity, dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar
seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot dan sebagainya. (Ndaraha,
1999:12)”



49

Berdasarkan pendapat Ndaraha di atas menyebutkan bahwa sumber daya

manusia yang berkualitas tinggi yaitu sumber daya manusia yang mampu

menggunakan daya yang bersumber pada dirinya tidak hanya otot, keterampilan dan

kemampuan tetapi pola pikir, kecerdasaan dan kekreatifitasan. Sumber daya manusia

yang beroorientasi pada pelayanan sehingga dituntut supaya dapat memaksimalkan

intelligence, creativity, dan imagination didalam proses pekerjaannya.



50

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang dibentuk berdasarkan :

Surat Keputusan Bersama No : 047/SKB/DPD/DIRLANTAS/JR/II/2008 tangal 08

Februari 2008 oleh tiga instansi pemerintah antara lain : DIPENDA PROV KEPRI,

DIRLANTAS dan JASA RAHARJA.

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang telah mengalami

beberapa kali perpindahan, dimulai dari Ex Rumah Sakit Antam, kemudian pindah

ke Ruko (sampai saat ini). Berikut disampaikan rencana pengembangan Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang :

B. Visi, Misi dan Strategi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD)

Kijang

Visi : Mewujudkan pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah

(KUPTD) Kijang yang prima (Excellent Service), terpercaya

dan transparan bagi masyarakat wajib pajak.

Misi : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Mendorong koordinasi dan integrasi kerja antar instansi.

3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur KUPTD

Kijang.
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4. Mendorong penggunaan sistem aplikasi komputerisasi yang

mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Strategi : 1. Menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan.

2. Memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan,

Keamanan dan kepastian.

3. Menerapkan pelayanan prima (Excellent Service).

4. Memberikan ketepatan waktu dan terkendali.

5. Mengintensifkan penerimaan PKB dan BBN-KB

6. Melaksanakan pungutan secara efektif

7. Meningkatkan tertib administrasi dan tertib pelaporan.

8. Mensosialisasikan setiap proses dan produk kebijakan

pemungutan.

9. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.

C. Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD)

Kijang

Sebelum penulis menjelaskan struktur organisasi Kantor Unit Pelaskana

Teknis Daerah (KUPTD) Kijang, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian

dari organisasi tersebut. Beberapa pengertian organisasi yang dikemukakan oleh

beberapa orang ahli :

“Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan dari individu atau

kelompok-kelompok yang melakukan tugas dengan alat-alat yang diperlukan dan
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memberikan sasaran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan

koordinasi dari usaha yang dilakukan.

“Organisasi adalah suatu proses penempatan dan pembagian tugas atau

pekerjaan yang dilakukan, pembatasan tugas, tugas tanggung jawab serta wewenang

dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang bekerja

sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu organisasi

dengan segala aktifitasnya terdapat hubungan diantara orang-orang yang menjalankan

aktifitas tersebut. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi

makin kompleks pula hubungan-hubungan yang ada, untuk itu perlu dibuat suatu

bagan yang menggambarkan hubungan antara fungsi-fungsi,tugas wewenang,

tanggung jawab, serta hubungan kerja masing-masing bagian didalam suatu

organisasi atau struktur organisasi. Dengan adanya organisai yang baik dalam suatu

perusahaan akan menghindari kesimpangsiuran dalam menggunakan faktor-faktor

produksi serta mengefektifkan kerja sama dan koordinasi antar bagian pekerjaan di

dalam suatu perusahaan. Agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik, maka

diperlukan beberapa prinsip organisasi :

1. Perumusan Tujuan Organisasi

Oleh karena tujuan organisasi merupakan pedoman atau landasan dalam

menyusun suatu organisasi dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan,

maka tujuan dari organisasi haruslah jelas dan tegas. Tanpa adanya perumusan yang
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jelas, maka akan menimbulkan hambatan dalam mengukur sejauh mana tujuan telah

dicapai.

2. Pembagian Tugas Pekerjaan

Organisasi yang baik, setiap bagian atau unsur haruslah mempunyai tugas,

wewenang, dan tanggungjawab yang jelas dan tegas, dalam artian harus ada batasan-

batasan yang jelas dan tegas antara masing-masing bagian atau unsur terhadap apa

yang menjadi tugas dan wewenangnya dan kepada siapa harus

mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

3. Pendelegasian Kekuasaan

Didalam organisasi, pimpinan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya tanpa

ada kerja sama dengan para bawahannya, untuk itu pimpinan biasanya melakukan

pelimpahan kekuasaan atau pendelegasian wewenang kepada bagian tertentu yang

sesuai dengan tugas atau keahlian yang dimiliki oleh bagian tersebut. Pendelegasian

kekuasaan bagi pihak pimpinan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan sebab

adanya banyak hal yang dipertimbangkan dari pihak yang akan menerima pelimpahan

wewenang tersebut, misalnya kejujuran serta sikap dan karakternya.

4. Rentangan Kekuasaan dan Jenjang Pengawasan

Besar atau kecilnya jumlah bawahan yang dibawahi, setiap atasan haruslah

diperhatikan mengingat agar adanya pengawasan langsung yang memadai untuk

mengawasi tenaga kerja atau karyawan yang disesuaikan dengan jenis tugas atau

pekerjaan masing-masing.
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5. Kesatuan Perintah dan Tanggung jawab

Dalam setiap organisasi harus diusahakan adanya kesatuan perintah (unit of

comand) dan kesatuan tanggungjawab. Hal ini berarti bahwa setiap organisasi dalam

satuan organisasi haruslah menerima perintah dari satu atasan dan harus

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada satu atasan saja. Seperti yang

disebutkan dalam suatu prinsip “ttidak seorangpun dapat melayani dua atasan

sekaligus”.

6. Tingkat Pengawasan

Dalam prinsip ini dimaksudkan agar tingkat pengawasan atau tingakat

pimpinan hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Didalam suatu organisasi

diusahakan agar terdapat satu mata rantai komando atau perintah yang pendek dan

juga harus diusahakan agar organisasi sesederhana mungkin, dan memungkinkan ada

motivasi bagi setiap tenaga kerja untuk berprestasi dengan tujuan untuk mencapai

posisi yang lebih tinggi yang sesuai dengan bentuk struktur organisasi perusahaan.

7. Koordinasi

Koordinasi yaitu usaha mengarahkan kegiatan untuk seluruh bagian dalam

organisasi agar adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi

operasional usaha dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai dan adanya

kepuasan kerja. Dengan koordinasi akan terdapat keselarasan aktifitas diantara unit-

unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara umum.

Bentuk-bentuk organisasi perusahaan ini secara umum dibagi atas 4, yaitu :



55

a. Organisasi Garis ( line organization )

Organisasi garis mempunyai sejumlah fungsi dasar yang harus dilaksanakan.

Organisasi ini adalah type organisasi yang paling sederhana, sehingga banyak

digunakan dalam perusahaan kecil. Dalam organisasi ini tugas-tugas perencanaan,

pengendalian, dan pengawasan berada disatu tangan dan garis wewenang (line

authority) langsung dari pimpinan kepada bawahan. Kebaikan dari organisai ini

adalah sistem kerja yang lebih terjamin karena adanya kesatuan dan pimpinan.

b. Organisasi Fungsional ( functional organization )

Pada organisasi fungsi disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai

dengan kepentingan perusahaan,, setiap fungsi seolah-olah terpisah berdasarkan atas

bidang keahliannya.. Tiap-tiap atasan mempunyai sejumlah bawahan yang

tegas,masing-masing petugas dapat menerima perintah dari beberapa orang, yakni

dari setiap orang yang setingkat lebih tinggi kedudukannya. Demikian pula dalam

mempertanggung jawabkan pekerjaannya. Kelemahannya adalah kurangnya

ketegasan dalam perintah dan disiplin kerja.

c. Organisasi garis dan staff ( line & staff organization )

Pada organisasi ini pimpinan mungkin tidak lagi mengambil keputusan dan

perintah dalam segala hal. Ini disebabkan karena pada umumnya organisasi ini

digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerja yang luas dan mempunyai

bidang tugas yang beraneka ragam dan komplek. Oleh sebab itu pimpinan

mendelagasikan wewenang kepada staff sesuai dengan bidang masing-masing.
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Kelemahannya adalah dengan adanya staff, membutuhkan banyaknya pertimbangan

dalam pengambilan suatu keputusan.

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KIJANG

d. Organisasi panitia ( committee organization )

Panitia adalah kelompok orang-orang yang ditujukan untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan khusus. Pada umumnya organisasi ini dibentuk dalam jangka

waktu terbatas dan untuk suatu kegiatan, setelah itu organisai dibubarkan.

Seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya di bab I, pelaksanaan Kantor

Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang dibentuk berdasarkan :

 Surat Keputusan Bersama No: 047/SKB/DPD/DIRLANTAS/JR/II/2008 tangal

08 Februari 2008 oleh tiga instansi pemerintah antara lain : DIPENDA

PROV KEPRI, DIRLANTAS dan JASA RAHARJA.

Sumber : KUPTD Kijang
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Dengan demikian Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

seperti kantor KUPTD lainnya di Indonesia mengacu pada Instruksi dan SKB seperti

diatas dimana didalamnya terlibat 3 instansi, yaitu Dipenda, Kepolisian dan Jasa

Raharja. Jadi dengan demikian Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD)

Kijang tidak memiliki struktur organisasi yang tersendiri, karena masing-masing

instansi tersebut bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing pula (lihat Tabel 1.2).

Pembayaran pajak kendaraan masyarakat dijadikan satu kantor (satu atap)

dengan nama SAMSAT dimaksudkan agar pekerjaan akan menjadi lebih sederhana

dan masyarakat menjadi lebih mudah membayar pajak tanpa harus pergi ke 3 kantor

yang berbeda lokasinya.

Namun demikian berdasarkan Kebijakan yang ada Kantor Unit Pelaksana

Teknis Daerah (KUPTD) Kijang memiliki aparat pelaksana dan koordinator, seperti

berikut ini :

1. Aparat pelaksana Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

terdiri dari unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas

Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang.

2. Penanggungjawab kegiatan :

a. Unit Pelayanan : Petugas Dipenda dan Polri.

b. Unit Administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja

c. Unit Pembayaran : Petugas Dipenda (Bendaharawan

Khusus Penerima KUPTD Kijang)
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d. Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri

e. Unit Penyerahan : Petugas Polri

f. Unit Arsip : Petugas Dipenda dan Polri

g. Unit Informasi : Petugas Dipenda dan Polri

D. Uraian Tugas Pada Tahun 2008 (saat dibentuk KUPTD Kijang)

a. Pelayanan dan Administrasi

1. Penelitian dan Registrasi Identifikasi

1) Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan.

2) Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan pemblokiran.

3) Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima,

memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon.

4) Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan untuk di

cross check dengan dokumen kendaraan bermotor, apabila ditemukan

perbedaan maka diselesaikan secara khusus.

5) Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi Nomor BPKB serta

menuliskannya pada formulir SPPKB dan permohonan STNK.

6) Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan

7) Khusus untuk pendaftaran STCK dan TCKB, petugas Kepolisian R.I

dan Jasa Raharja melaksanakan tugas :

 Menerima biaya administrasi STCK, TCKB, BTCK dan

SWDKLLJ
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 Melaksanakan pengetikan STCK

 Verifikasi STCK

 Menyiapkan TCKB

 Menyerahkan berkas dan BTCK kepada petugas penyerahan.

2. Penetapan PKB dan BBN-KB

1) Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam SKPD.

2) Memberikan Nomor SKUM dan kohir pada SKPD.

3) Membukukan dalam buku Produksi Pajak.

4) Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan

sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Meneruskan berkas yang telah disahkan PKB/BBN-KB dan dendanya

kepada Penetapan SWDKLLJ.

3. Penetapan SWDKLLJ

1) Menetapkan SWDKLLJ dan denda serta membubuhkan paraf pada

SKPD

2) Membukukan penetapan

3) Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ dan dendanya

kepada Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB

4. Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB

1) Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB serta membubuhkan

paraf.
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2) Membukukan biaya administrasi

3) Menyerahkan berkas pendaftaran kepada Korektor.

5. Pelayanan Korektor

1) Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda

2) Memberikan paraf pada SKPD

3) Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor.

4) Menyerahkan KTP Asli, BPKB Asli dan SKPD Asli kepada pemohon.

5) Meneruskan berkas ke unit pembayaran.

b. Unit Pembayaran

1) Menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan

validasi pada SKPD.

2) Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetak

Peneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK.

3) Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada

pemohon

4) Mendistribusikan tindasan SKPD kepada Dependa dan PT. Jasa

Raharja

5) Menyetorkan uang penerimaan kepada Instansi atau pihak yang berhak

menerima paling lambat 1 x 24 jam

6) Membukukan dalam Buku Kas Umum dan Penerimaan perjenis.
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c. Unit Validasi STNK/Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB

1) Mencetak STNK baru/perpanjangan/pengesahan.

2) Mencetak TNKB

3) Menerima berkas dan tindasan SKPD dari Penerima Pembayaran

4) Menyediakan Peneng atas dasar SKPD yang telah divalidasi

5) Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB dan

Peneng.

d. Unit Pengelolaan Arsip

1) Menerima berkas dari Unit Pelayanan Penyerahan

2) Menyiapkan dan menyerahkan berkas arsip yang diminta oleh sub unit

pelayanan penelitian berkas.

3) Melaksanakan tata usaha berkas ke dalam kelompok sehingga

memudahkan pencarian kembali.

4) Membukukan arsip yang diterima dan dikeluarkan

5) Menyusun berkas sesuai dengan Nomor Polisi

6) Menyusun dan menyiapkan berkas surat Kendaraan Bermotor untuk

data perpanjangan

7) Memisahkan berkas kendaraan bermotor yang diblokir.
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E. Uraian Tugas Pada Tahun 2012 (Saat Perkap No. 5 Tahun 2012 tentang

Registrasi Ranmor / On-Line di Implementasikan)

a. Pelayanan dan Administrasi

1. Penelitian dan Registrasi Identifikasi

1) Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan.

2) Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima,

memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon.

3) Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan

4) Jasa Raharja melaksanakan tugas :

 Menerima biaya administrasi SWDKLLJ

2. Penetapan PKB

1. Menetapkan besarnya PKB serta denda dalam SKPD.

2. Memberikan Nomor SKUM dan kohir pada SKPD.

3. Membukukan dalam buku Produksi Pajak.

4. Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan

sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Meneruskan berkas yang telah disahkan PKB dan dendanya kepada

Penetapan SWDKLLJ.

3. Penetapan SWDKLLJ

1) Menetapkan SWDKLLJ dan denda serta membubuhkan paraf pada

SKPD



63

2) Membukukan penetapan

4. Pelayanan Korektor

1) Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda

2) Memberikan paraf pada SKPD

3) Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor.

b. Unit Pembayaran

1) Menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan

validasi pada SKPD.

2) Meneruskan berkas dan tindasan SKPD

3) Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada

pemohon

4) Mendistribusikan tindasan SKPD kepada Dependa dan PT. Jasa

Raharja

5) Menyetorkan uang penerimaan kepada Instansi atau pihak yang berhak

menerima paling lambat 1 x 24 jam

6) Membukukan dalam Buku Kas Umum dan Penerimaan perjenis.

c. Unit Validasi STNK

1) Pengesahan STNK.

2) Menerima berkas dan tindasan SKPD dari Penerima Pembayaran

3) Menyediakan SKPD yang telah divalidasi
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d. Unit Pengelolaan Arsip

1) Menerima berkas dari Unit Pelayanan Penyerahan

2) Menyiapkan dan menyerahkan berkas arsip yang diminta oleh sub unit

pelayanan penelitian berkas.

3) Melaksanakan tata usaha berkas ke dalam kelompok sehingga

memudahkan pencarian kembali.

4) Membukukan arsip yang diterima dan dikeluarkan

5) Menyusun berkas sesuai dengan Nomor Polisi

6) Menyusun dan menyiapkan berkas surat Kendaraan Bermotor untuk

data perpanjangan.

F. Aktivitas Kegiatan

Adapun sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, maka Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kota Kijang mempunyai tugas utama

yaitu menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda

dua untuk wilayah Kota Kijang.

Oleh karena tugas dan fungsinya berkaitan dengan institusi lain yang selevel

dan berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara optimal, maka kepengurusan

pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem satu atap bersama dengan pihak

Kepolisian atau yang lebih dikenal dengan Samsat.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Pada Bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian yang berhasil

dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara dilapangan.

Wawancara dilakukan dengan 44 orang informan yang terdiri dari Kepala Unit

Pelaksana Teknis Daerah Kijang, 14 Staf KUPTD Kijang, 2 Orang Polisi, 2 Orang

Jasa Raharja, 25 Masyarakat.

Data primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan

yang dinilai berkompeten dalam member data yang dibutuhkan berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan kemudian disajikan

dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Pihak – pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak H. Abdul Rakhman. S.Sos. Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Daerah (KPPD) Bintan

2. Bapak Naswar. Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD)

Kijang

3. Staf KUPTD Kijang

a) Meidi Yanto. SE
b) Cici Olivia
c) Salmah
d) Endah Lestari
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e) Suditak. S.Sos
f) Junaidi. SE
g) Arie Renaldi. S.Sos
h) S. Jamal Qodri. SE
i) Asfandiar
j) Billian. S.Ik
k) Rasyid Wardana. S.Sos
l) Dwi Melliani

4. Bapak Miko Wardoyo. Sebagai Kepala Cabang Jasa Raharja

5. Bapak Murdy. SE. Sebagai Staf Jasa Rahrja

6. Bapak Rozak. Sebagai Polisi Pendaftaran

7. Bapak Denny. Sebagai Sipil Polisi Pendaftaran

8. Warga yang melakukan Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) dan Proses Perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor

(STNK) sebanyak 142 orang.

Analisis ini menggunakan teori G. Edward III yang telah menetapkan empat

syarat (variable penting) untuk mencapai keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan,

yaitu: Komunikasi (communication), Sumber-sumber (resources), Kecondongan

(dispotitions), atau perilaku (attitudes), dan Struktur Birokrasi (bureaucratic structure).
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B. Analisa Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi (Regident

Ranmor) / On-Line.

1. Komunikasi Antara Pelaksana Kebijakan Tentang Pelaksanaan

Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

(Regident Ranmor) / On-Line.

Suatu kebijakan dalam proses implementasinya pasti akan mempengaruhi

oleh bagaimana cara Kebijakan tersebut dikomunikasikan. Dalam hal ini sosialisasi

yang dilakukan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

kepada masyarakat kabupaten bintan, saat kebijakan tersebut sudah berjalan.

Komunikasi tersebut mempengaruhi proses dan keberhasilan dari implementasi

perkap itu sendiri yaitu Implementasi Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang

Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-Line.

Seringkali pada kebijakan dalam implementasinya mempunyai permasalahan

yaitu begaimana Kebijakan tersebut dikomunikasikan. Dalam hal ini apakah Dipenda

Provinsi Kepulauan Riau pernah mengkomunikasikan atau mensosialisasikan

Implementasi Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor / On-Line kepada masyarakat yang menjadi objek dari

kebijakan tersebut, masyarakatlah yang merasakan dampak dari kebijakan tersbut.

Selain itu, masyarakat juga dapat dikatakan sebagai contoh sosial terhadap berjalan
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atau tidaknya kebijakan. Oleh karena itu peran masyarakat sangat diperlukan dalam

mengawal jalan suatu kebijakan.

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan

melalui mediator. Peneliti menganalisa Pengaruh faktor komunikasi terhadap

implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara

menyeluruh oleh penerima pesan atau program. dalam faktor komunikasi ini, akan

dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses

implementasi kebijakan tersebut.

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang

menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain.

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap

proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu

berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan. Menurut teori

George C. Edward ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi

implementasi sebuah kebijakan yaitu Sosialisasi ( transmisi ), kejelasan persoalan

( clarity ) dan konsistensi. Peneliti akan mengaitkan ketiga sub komponen tersebut

dalam proses implementasi Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi

Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) /On-Line.

1. Intensitas Sosialisasi Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan

dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan dari informan, yaitu
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adanya pendapat bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan Perkap

No. 5 tahun 2012.

Pernyataan dari Kepala Kantor Pelayanan Daerah (KPPD) Bintan

menyatakan bahwa :

“Kebijakan dikeluarkan tahun 2012, sebaiknya kebijakan tersebut
sebelum dilaksanakan, harus disosialisasikan terlebih dahulu, jangan
kebijakan berjalan sambil disosialisakan, agar masyarakat tidak kaget saat
kebijakan tersebut dilaksanakan, Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012
tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line sangat
berpengaruh, bukan hanya kepada masyarakat, tapi pada target kantor unt
pelaksana teknis daerah Kijang sangat besar, target yang telah ditetapkan
oleh kantor pusat, sejak kebijakan dilaksanakan target yang ditetapkan
oleh kantor pusat turun hampir sebesar 30 %.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Wawancara tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan oleh

masyarakat Pak Irwansyah, menyataka bahwa :

“kebijakan dibuat tanpa ada sosialisasi kami sebagai penerima
kebijakan tersebut. Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu
kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan dikeluarkan. Karena kami
sebagai masyarakat yang merasakan langsung kebijakan tersebut.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

informan diatas dapat diketahui kurang adanya intensitas sosialisasi Kebijakan

Kapolri No.5 tahun 2012. Karena sosialisasi tidak dilakukan oleh actor

kebijakan kepada pelaku kebijakan.
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2. Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan Komunikasi yang disampaikan oleh para

komunikator atau penyampai pesan, berikut dijelaskan oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis Daearh (KUPTD) Kijang, yaitu :

“Masalah penggunaan system On-line tersebut kami sangat kesulitan,
dikarenakan system yang digunakan selalu mengalami kendala, misalnya
jaringan komunikasi yang slalu rusak.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Hal senada juga disampaikan kepada warga, yaitu :

“tidak hanya dalam melakukan pemrpanjangan STNK 5 tahun. Tapi
saat melakukan pembayaran pajak 1 tahun juga selalu kesulitan. Karena
sering terjadi off line pada jaringan telekomunikasi.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para

informan diatas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari

para pelaksana kebijakan tersebut.

3. Konsistensi Komunikasi

Mengenai konsistensi komunikasi Petugas Penetapan menyatakan

bahwa :

“setiap kita melakukan penetapan untuk pembayaran pajak 1 tahun
kepada wajib pajak, kita slalu meminta nomor Hp wajib pajak. Agar saat
berkas yang sudah ditetapkan untuk segera dilakukan pembayaran. Kita akan
mengirimkan pesan singkat kepada wajib pajak tersebut.

(Wawancara, 15 Januari 2015
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Hal senada disampaikan oleh warga, yaitu :

“disaat saya mendapatkan pesan singkat dari petugas untuk datang
membayar pajak. Tapi saat saya datang ternyata jaringan off line. Berarti
dalam hal ini petugas dilapangan serius dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga saya dapat mengetahui kalau berkas saya sudah ditetapkan.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan

diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada konsistensi komunikasi. Kerana

komunikasi tersebut tidak menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber

kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi tidak akan berhasil dengan baik

apabila pesan yang disampaikan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan.

Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses

dimana adanya interaksi antara lembaga atau birokrat dengan lembaga/instansi

masyarakat.

Peneliti melihat komunikasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan

masyarakat yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada tiap individu pada

masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat.

Komunikasi memungkinkan masyarakat tahu yang artinya tanpa komunikasi

masyarakat yang tidak akan memahami apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

Proses komunikasi akan mudah dipahami apabila jelas cara penyampaiannya.

Cara-cara tersebut dapat dilihat dari bagaimana mengkomunikasikan, apa yang

komunikasikan, serta kepada siapa dikomunikasikan. Berdasarkan uraian tersebut

maka proses komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan.
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Komunikasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur - unsur yang

ada dalam komunikasi itu sendiri.

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Kebijakan Kapolri

No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) / On-

Line, dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat saat melakukan perpanjangan

Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Ganti Pemilik (GP).

Berdasarkan uraian diatas komunikasi berkaitan dengan implementasi

kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Kendaraan

Bermotor (Regident Ranmor) / On-Line dikaji melalui transmisi atau penyaluran

informasinya, kejelasan informasi serta konsistensinya. Ketiga indikator ini penting

guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana proses komunikasi yang

dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Melalui Indikator Sosialisasi atau Penyampaian Informasi Penyampaian

informasi mempunyai peran yang penting guna terwujudnya tujuan yang telah

ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah merubah yang mulanya tidak tahu menjadi

tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah

dimengerti.

Oleh karena itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanan kebijakan

dalam mentransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan.

Tujuan dari kebijakan tersebut tentunya akan terealisasikan apabila sosialisasi atau

penyampaian informasi dapat di terima dengan jelas oleh pelaksana kebijakan dan
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dijalankan secara sungguh – sungguh sesuai dengan apa yang menjadi subtansi

Kebijakan pemerintah itu.

2. Aspek Sumberdaya Dalam Pelaksanaan kebijakan Kebijakan Kapolri

No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Kendaraan Bermotor (Regident

Ranmor) / On-Line.

Tujuan dari implementasi tersebut tentunyai harus dibarengi oleh keberadaan

sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya merupakan unsur penting

dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak

agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terealisasikan. Pencapaian tujuan akan

ditentukan oleh kualitas dari sumber daya itu sendiri.

Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan secara efektif. Pada pelaksanaan Kebijakan Kapolri yang tidak didukung

oleh sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia maupun fasilitas sarana

dan prasarana yang sangat berpengaruh pada proses berjalannya kebijakan tersebut

dilaksanakan.

Menurut George Edward III menyatakan bahwa : sumber daya bisa menjadi

faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumberdaya penting

meliputi staf dengan jumlah yang cukup, dan dengan keterampilan untuk melakukan

tugasnya serta informasinya, otoritas dan fasilitas yang perlu untu menerjemahkan

proposal pada makalah ke dalam pemberian pelayanan publik.
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Akibat tidak tersedianya sumber daya yang tidak memadai, maka akan

mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini ada 3

indikator yang kemudian peneliti gabungkan menjadi 2 substansi pembahasan, yang

mempengaruhi terhadap proses pengimplitasian Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012,

dari 4 indikator yang di perlukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Adapun

indikator yang lebih mencolok adalah, Satu, sumber daya manusia atau pelaksana

kebijakan dalam proses implementasi Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012. Kedua,

Sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi Kebijakan Kebijakan

Kapolri No. 5 Tahun 2012.

a. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur Dalam Implementasi

Kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan

Identifikasi (Regident Ranmor) / On-Line.

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia atau staff harus cukup

baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas

pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur)

yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main

pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya

manusia terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan

tidak akan berjalan efektif.
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Pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan

banyaknya sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia harus diimbangi

oleh keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi

tanggung jawabnya. Sumber daya manusia tersebutpun harus mengetahui apa yang

harus dilakukan (knowing what to do). Sumber daya manusia sebagai pelaku

kebijakan sangat penting mengetahui informasi yang cukup. Informasi yang

didapatkan tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan,

tetapi juga mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat

terhadap Kebijakan yang berlaku.

Sumber daya manusia sebagai pelaku kebijakan juga harus mengetahui orang-

orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Disamping itu juga sumber

daya manusia sebagai pelaku kebijakan harus memiliki kewenangan yang diperlukan

dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya berarti Kebijakan tidak

akan bisa ditegakkan, pelayanan tidak disediakan, dan Kebijakan yang digunakan

tidak bisa dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut sumber daya manusia dalam implementasi

kebijakan selain harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk

melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Sumber daya yang ada

harus seimbang antara ketepatan dan kelayakan yaitu antara jumlah staff yang

dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang

ditanganinya.
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b. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan Dalam Implementasi

Kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan

Identifikasi (Regident Ranmor) / On-Line.

Mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information,

authority, facilities; building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1)

mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya

yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “Insufficient resources will mean

that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation

will not be developed “.

“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu

sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara

ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang

dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam

transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian

dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan

hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang

digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi

kebijakan terdiri dari:

Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau

pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi
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kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,

mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan

implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan,

tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang

diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Kepala

KUPTD Kijang mengatakan :

“staf kita sudah sangat baik dan mengerti dalam menjalankan system
baru yang diterbitkan oleh Dispenda Prov Kepri, tapi system yang
dikeluarkan oleh pihak kepolisisan sangat sulit, sehingga staf kita tidak
dapat mengatasi system tersebut apabila terjadi kerusakan. Hanya pihak
dari Polda saja yang bisa memperbaiki system tersebut. Adapun anggota
yang akan diterjunkan kelokasi untuk memperbaiki system tidak bisa
langsung hadir. Jadi kita hanya bisa menunggu kedatangan anggota
tersebut.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Informasi. Dalam implementasi kebijakan Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun

2012 ini, peneliti melihat dalam dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data

kepatuhan dari para pelaksana terhadap Kebijakan dan regulasi pemerintah yang telah

ditetapkan. Kepala KUPTD Kijang Pak Naswar mengatakan :

“dalam penyampaian informasi yang diberikan kepada kami hanya
saat Kebijakan tersebut telah berjalan sehingga kepatuhan dari pelaksana
kebijakan ini tidak dapatterlaksana dengan baik.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah

dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi

bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
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Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak

dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi

dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas

kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas

akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi

kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Kepala KPPD Bintan Pak H. Rakhman

mengatakan :

“sedangkan wewenang, kita tidak bisa memberikan kewenangan peuh
di KUPTD Kijang karena kewenangan tersebut sudah diatur dalam sebuah
system aplikasi computer.

(Wawancara, 15 Januari 2015

Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi

kebijakan. Perkap No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan

Bermotor (Regident Ranmor)/On-Line mungkin mempunyai staf yang mencukupi,

kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Peneliti memandang Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan

bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar

para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam mengintepretasikan

tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut.

Informasi ini penting untuk diketahui orang-orang yang terlibat dalam implementasi
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agar diantara mereka bersedia melaksanakan dan mematuhi apa yang terjadi dalam

tugas dan kewajibannya.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi

implementasi Kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin

dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan

Kebijakan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika

mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan

dengan suatu keputusan.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

(KUPTD) Kijang, menjelaskan bahwa :

“sesuai yang telah disampaikan oleh Kepala KPPD Bintan Bapak H.
Rakhman, bahwa wewenang tidak dapat diberikan oleh KUPTD Kijang,
karena dibatasi oleh sebuah system aplikasi computer.

(Wawancara, 03 Februari 2015

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas peneliti menilai ketersediaan

sumber daya dilingkup kantor unit pelaksana teknis daerah Kijang berdasarkan hasil

observasi awal penelitian dalam pelaksanaan kebijakan, masih mengalami kendala

dalam hal sarana dan prasarana dikantor unit pelaksana teknis daerah Kijang. Karena

jaringan yang ada diwilayah Kijang sangat kecil, sehingga lambat untuk

mengaplikasikan system BPKB on-line tersebut.
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C. Aspek Disposisi Yang Terjalin di Dalam Implementasi Kebijakan

Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi

(Regident Ranmor) / On-Line.

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil

secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga

harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut analisa peneliti berdasarkan aspek disposisi, ini merupakan

karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting

dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan,

keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara

sungguh- sungguh. Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan

pelaksanaan kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan

adalah sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para

pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah

disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal

yang penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan

karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.
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Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan lainnya ialah tidak terlepas dari

faktor disposisi/sikap. Ini menyangkut dari pada Implementor yaitu personil Kantor

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang dalam melaksanakan suatu kebijakan. Personil

harus mampu melaksanakan Perkap No. 5 Tahun 2012 tersebut dan mengatasi

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebagai Implementor suatu kebijakan, staf/personil Kantor Unit Pelaksana

Teknis Daerah Kijang mempunyai tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut

dengan melakukan tugas berdasarkan tupoksi masing-masing dan memahami tupoksi

masing-masing. Menurut wawancara penliti dengan Kepala Kantor Unit Pelaksana

Teknis Daerah Kijang Bapak Naswar menyatakan bahwa :

“petugas-petugas kita yang ada dikantor unit pelaksana teknis daerah
Kijang sudah mengetahui tupoksinya masing-masing berdasarkan Surat
Keputusan (SK) yang telah diberikan oleh kantor pusat. Sehingga mereka
dapat melakukan tugas sesuai dengan surat keputusan tersebut.

(Wawancara, 09 Februari 2015

Hal ini dibenarkan oleh petugas penetapan Bapak Meidi Yanto. SE,

menyatakan bahwa :

“berdasarkan surat keputusan (SK) yang telah diberikan oleh pusat, itu
sudah berdasarkan dengan kemampuan petugas tersebut, dan petugas
tersebut sudah diikutkan berbagai pelatihan yang telah disediakan oleh
kantor pusat.

(Wawancara, 09 Februari 2015

Berbeda dengan yang disampaikan oleh warga Tembeling, Bapak Ijall

menyatakan bahwa :
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“Petugas yang ada di KUPTD Kijang tidak dapat mengatasi kerusakan
yang terjadi didalam system computer. Karena pajak saya sampai 2 minggu
baru bisa bayar di KUPTD Kijang.

(Wawancara, 09 Februari 2015

Dilihat dari hasil penelitian ini, dan berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang ,

petugas Penetapan dan Masyarakat Tembeling, bahwa disposisi/sikap petugas

terhadap Kebijakan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) / On-line, belum bisa dikatakan sudah

maksimal, karena masih belum dapat mengatasi kerusakan pada system aplikasi

computer yang dikeluarkan oleh Kapolri berdasarkan Kebijakannyan Nomor 5 Tahun

2012.

D. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Kebijakan Kapolri

No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi (Regident

Ranmor) / On-Line.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam

struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi

pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus yang timbul di Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang birokrasi diciptakan hanya untuk

menjalankan suatu kebijakan tertentu. Berdasarkan hasil analisa peneliti melalui teori

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam
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karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika

Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan

publik (public affair).

2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan

publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap

hierarkinya.

3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang

ditemukan birokrasi yang mati.

6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari

pihak luar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala KUPTD Kijang Bapak

Naswar dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“untuk menciptakan suatu kebijakan sebaiknya kebijakan tersebut
harus mempunyai unsur yang sangat berpengaruh positif terhadap pelaksana
dan penerima kebijakan, kebijakan tidak memiliki kepentingan pribadi,
kebijakan mempunyai tujuan yang sangat baik, kebijakan tidak hanya sepihak,
kebijakan tidak berpengaruh negative terhadap pihak lain, kebijakan harus
bersifat netral baik actor kebijakan maupun pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama

banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu
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kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya

pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan

faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut

peneliti dalam menciptakan sebuah birokrasi pemerintahan harus dilandasi

dengan ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.

”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari

tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman

dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar

SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan

umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para

pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk

menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan

tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan

yang besar dalam penerapan Kebijakan.

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno

(2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan

baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan
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membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi,

semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

”Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP

juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur

perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel

mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-

birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan

kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan

bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada

beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya,

semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin

berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak

lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan

bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi

dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik

(Budi Winarno,2005:153-154):

”Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena

terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda.

Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu
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bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai

agenda birokrasi yang menumpuk”.

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan

menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam

misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar

kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan

perubahan.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan

cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta

mereka mempunyai komitmen untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisa

jadi masih belum efektif karena adanya deficiensi struktur birokrasi. Struktur

birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah struktur organisasi SOP,

kedua adalah mekanisme berkaitan dengan pembagian kewenangan, hubungan antar

unit-unit organisasi baik secara horizontal, diagonal, maupun secara vertikal.

Organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan

menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi

pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Hal ini berpeluang

terjadinya distorsi komunikasi yang akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu

kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya

kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi

(organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk
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mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks. Adanya perubahan yang tidak

diinginkan (perubahan-perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kebingungan

yang semua itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari

tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya SOP.

Kegunaan.SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk

menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan

efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasikan. Kegunaan SOP pada

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana realisasi Perkap No. 5 Tahun 2012 adalah. Pertama,

agar pelaksana menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

kedua agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam

organisasi, ketiga memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap

aparatur pelaksana, keempat untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan.

Sudah dijelaskan sebelumnya, struktur birokrasi yang dimaksud adalah

koordinasi antara instansi Dipenda, Polisi dan Jasa raharja. Kemudian bagaimana bisa

terjadi bureaucratic fragmentation. Hal tersebut yang mengakibatkan kurangnya

koordinasi antara instansi Dipenda, Polisi dan Jasa raharja.

Pada pelaksanaan Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi

Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line dikantor unit pelaksana teknis daerah

Kijang hal ini terjadi. Misalnya ketika terjadi off line, pihak kepolisian tidak
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berhadapan dengan masyarakat tapi yang berhadapan langsung untuk menjelaskan

adalah pihak Dipenda dan Jasa Raharja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendaftaran dipenda Robby,

menyatakan bahwa :

“kami selalu yang ditegur oleh wajib pajak, pada saat wajib pajak
akan melakukan pengurusan perpanjangan STNK lima tahun, saat kami
mengatakan bahwa dikantor samsat Kijang sudah tidak bisa lagi untuk
menerima perpanjangan STNK lima tahun, wajib pajak langsung marah-
marah kepada saya. Belum lagi ketika terjadi off line, masyarakat menegur
pihak samsat yang salah. Banyak masyarakat kurang mengerti. Karena
samsat itu terdiri dari tiga instansi Dipenda, Polisi dan Jasa Raharja,
sedangkan yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah pihak kepolisian.

(Wawancara, 09 Februari 2015

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Baur STNK. Brigadir. Angga ada di

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Bintan, menyatakan bahwa :

“kita juga sama ditegur oleh masyarakat, tapi berdasarkan alur
pembayaran yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang,
pihak dipenda adalah urutan pertama yang berhadapan langsung oleh
masyarakat. Jadi keluhan masyarakat jarang sampai kepihak kami.

(Wawancara, 16 Februari 2015

Dari pernyataan tersebut diatas, peneliti mendeskripsikan bahwa pembagian

tugas dalam menjalankan Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi

Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line dikantor unit pelaksana teknis daerah

Kijang sudah teralisasi, namun dalam memberikan penjelasan kepada wajib pajak

(masyarakat) mengenai dilaksanakannya Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012
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tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line dikantor unit pelaksana

teknis daerah Kijang masih belum teralisasi.

Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar dari

suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart Operating

Procedures/ SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan

waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari

pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Budi Winarno, 2002: 151).

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi organisasi yang mengimplementasi

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur

operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP) yang menjadi

pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan

implementasi Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor / On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD)

Kijang meliputi efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan

standar keberhasilan namun efektifitas keberhasilan pelaksana kebijakan tersebut

sangat kecil.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana

pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya

akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu

sendiri. Seperti yang telah dipaparkan pada Bab terdahulu, bahwa hakekatnya dari
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immplementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang

dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy yang

diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelasanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan
berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Pada isi bab pembahasan berikut ini peneliti mengupas tuntas dari hasi

penelitian yang telah dijalankan sesuai dengan hasil wawancara dan didukung dengan

dokumentasi foto untuk keakuratan penelitian, yang telah dibahas pada pembahasan

sebelumnya. Melalui judul penelitian yang berjudul implementasi Kebijakan Kapolri

Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line

dengan menggunakan teori Edwar III sebagai acuan teori untuk membahas

permasalahan dalam pelaksanaan Perkap tersebut.

Peneliti akan menjelaskan bagaimana Perkap dilihat dari 4 indikator

implementasi yang tepat digunakan dalam model teori Edwar III, yaitu : Komunikasi,

pada hal ini komunikasi yang dimaksud dalam pelaksanaan perkap yaitu bagaimana

cara mensosialisasikan agar seluruh wajib pajak (masyarakat) mengetahu perkap

tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line di Kantor Unit
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Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang. Menurut peneliti, sosialisasi yang

dilakukan masih belum dilakukan, baik itu kepada petugas pelaksana maupun kepada

wajib pajak (masyarakat). Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang Bapak Naswar, bahwa sosialisasi belum

dilakukan.

Hal ini tentunya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

melalui wawancara kepada beberapa wajib pajak (masyarakat) dan petugas yang

berada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang. Yang menyatakan

bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengenai

implementasi Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor / On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD)

Kijang.

Apabila sosialisasi belum dilakukan oleh pihak kepolisian, maka dapat

dipastikan masih banyak wajib pajak (masyarakat) yang akan dating melakukan

pengurusan perpanjangan STNK lima tahun di Kantor Unit Pelaksna Tenis Daerah

(KUPTD) Kijang. Karena apabila perkap tersebut sudah sosialisasikan oleh wajib

pajak diwilayah Kijang, maka wajib pajak pasti tau bahwa di Kantor Unit Pelaksana

Teknis Daerah (KUPTD) Kijang tidak bisa melakukan pengurusan perpanjangan

STNK lima tahun.

Peneliti mendeskripsikan bahwa tidak ada kesiapan dari Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang untuk melaksanakan Kebijakan Kapolri
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Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line.

Karena, ini dilihat dari masih minimnya sumber daya berupa sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang.

Indicator lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

menurut Edwar III ialah Struktur Birokrasi. Sudah dijelaskan sebelumnya, struktur

birokrasi yang dimaksud adalah koordinasi antara instansi terkait. Kemudiaan

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation. Hal tersebutjika terjadi

dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi antara instansi yang ada didalam struktur

birokrasi itu sendiri.

Pada pelaksanaan kebijakan, hal ini selalu terjadi : misalnya ketika jaringan

off line sebaiknya pihak kepolisian berkoordinasi kepada pihak Dipenda untuk sama-

sama menyampaikan kepada wajib pajak (masyarakat) tentang telah dilaksanakannya

implementasi Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor / On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerh (KUPTD)

Kijang. Karena siapa yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan

perkap tersebut.

Peneliti mendeskripsikan bahwa pembagian di Kantor Unit Pelaksana Teknis

Daerah (KUPTD) Kijang sudah sesuai dengan tupoksi dan tugasnya masing-masing

dalam menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan (SK) yang telah dikeluarkan

oleh kantor pusat dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, diketahui

bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksana Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun

2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line ialah Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang dalam hal ini instansi kepolisian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah dilakukan peneliti

mengenai Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) / On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis

Daerah (KUPTD) Kijang. Maka peneliti menyimpulkan berdasarkan identifikasi

perumusan masalah yakni sebagai berikut

1. Sosialisasi mengenai Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang

Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line di Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang, belum terlaksana.

2. Sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Unit

Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang sangat minim.

3. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang dalam hal ini instansi

kepolisian mengenai Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang

Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line belum mempersiapkan

dengan baik apa yang menjadi kebutuhan dalam melaksakan kebijakan

tersebut.

4. Koordinasi antara instansi dalam menjalankan Kebijakan Kapolri Nomor. 5

tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line

sangat jarang dilakukan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka

peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan

pertimbangan bagi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang agar

Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan

Bermotor / On-line agar dapat berjalan dengan efektif, adapun saran-saran tersebut

yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi tentang akan dilaksanakannya

Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi

Kendaraan Bermotor / On-line di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah

(KUPTD) Kijang, selain melalui selebaran brosur, spanduk, juga mengundang

masyarakat, pengusaha dalam acara sosialisasi tersebut karena Faktor

komunikasi adalah faktor yang paling dominan Kebijakan Kapolri Nomor. 5

tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line.

Oleh sebab itu komunikasi yang dilakukan oleh kapolri sebagai leading sector

harus mencakup semua anggota instansi Tim Koordinasi dan Tim Kelompok

Kerja dan tidak hanya berfokus pada instansi yang bersinggungan secara

langsung terhadap program sehingga semua instansi dapat turut terlibat dalam

upaya mencapai tujuan;
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2. Mengajukan permintaan berupa sumber daya sarana dan prasarana kepada

kantor pusat dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

atau Pemerintah Daerah setempat.

3. Pihak kepolisian harus mempersiapkan terlebih dahulu kebutuhan yang akan

diperlukan sebelum Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang

Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line terlaksana, seperti

system yang akan disebar kesetiap KPPD dan KUPTD harus sudah bisa

digunakan 100%.

4. Agar selalu dilakukan Breefing setiap bulan, untuk menjalin kedekatan antara

instansi Dipenda, Polisi dan Jasa Raharja. Agar tercipta hubungan yang baik,

sehingga saat menjalankan suatu kebijakan dapat dijalankan dengan cara

berkoordinasi terlebih dahulu.
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PEDOMAN OBSERVASI
PELAKSANA KEBIJAKAN KAPOLRI NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG
REGISTRASI IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (REGIDENT

RANMOR)/ON-LINE
(Studi Kasus Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kijang

NO URAIAN PENGAMATAN

HASIL PENGAMATAN

YA TIDAK

1 Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh
Aktor kebijakan kepada pelaksana
kebijakan dan penerima kebijakan

v

a. Intensitas Sosialisasi Kebijakan v
b. Kejelasan Komunikasi v
c. Konsistensi Komunikasi v

2 Kurangnya Sumber Daya Informasi dan
Kewenangan Dalam Implementasi
Kebijakan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun
2012 tentang Registrasi dan Identifikasi
(Regident Ranmor) / On-Line.

v

3 Kurangnya Aspek Disposisi Yang Terjalin
di Dalam Implementasi Kebijakan
Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012
tentang Registrasi dan Identifikasi
(Regident Ranmor) / On-Line.

v

4 Kurangnya Struktur Birokrasi Dalam
Implementasi Kebijakan Peraturan
Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang
Registrasi dan Identifikasi (Regident
Ranmor) / On-Line diwilayah Bapak
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REKAPITULASI WAWANCARA

1. Pertanyaan ditujukan pada Kepala KUPTD Kijang, Staf KUPTD

Kijang dan Wajib Pajak tentang Faktor Komunikasi Tentang Kebijakan

Kapolri No. 5 Tahun 2012.

a) Bagaimana menurut Bapak Intensitas Sosialisasi Kebijakan Kapolri

No. 5 Tahun 2012 diwilayah bapak ?

(Kepala KUPTD Kijang)
Kebijakan dikeluarkan tahun 2012, sebaiknya kebijakan tersebut sebelum
dilaksanakan, harus disosialisasikan terlebih dahulu, jangan kebijakan
berjalan sambil disosialisakan, agar masyarakat tidak kaget saat kebijakan
tersebut dilaksanakan, Kebijakan Kapolri Nomor. 5 tahun 2012 tentang
Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor / On-line sangat berpengaruh,

bukan hanya kepada masyarakat, tapi pada target kantor unit
pelaksana teknis daerah kijang sangat besar, target yang telah ditetapkan
oleh kantor pusat, sejak kebijakan dilaksanakan target yang ditetapkan
oleh kantor pusat turun hampir sebesar 30 %. Adapun sosialisasi yang
dilakukan oleh actor kebijakan hanya berupa brosur saja, itupun kebijakan
sudah berjalan brosur belum keluar.

(Petugas KUPTD Kijang)
Target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat tidak dapat diturunkan
begitu saja, karna itu sudah berdasarkan acuan yang telah diperhitungkan
oleh DPR sebelum memberikan Target. Adapun target sebenarnya dapat
dicapai akan tetapi kebijakan yang timbul membuat target tidak bisa
tercapai.
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(Wajib Pajak)
kebijakan dibuat tanpa ada sosialisasi kami sebagai penerima kebijakan
tersebut. Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada
masyarakat tentang kebijakan yang akan dikeluarkan. Karena kami
sebagai masyarakat yang merasakan langsung kebijakan tersebut.

b) Bagaimana menurut Bapak Kejelasan Komunikasi tentang

Kebijakan Kapolri No. 5 Tahun 2012 diwilayah bapak ?

(Kepala KUPTD Kijang)
Masalah penggunaan system On-line tersebut kami sangat kesulitan,
dikarenakan system yang digunakan selalu mengalami kendala, misalnya
jaringan komunikasi yang slalu rusak.

(Petugas KUPTD Kijang)
System yang dimasukkan kedalam computer menggunakan system Linux,
system ini sangat rentan. Apalagi jaringan yang ada dikijang selalu
bermasalah.

(Wajib Pajak)
tidak hanya dalam melakukan perpanjangan STNK 5 tahun. Tapi saat
melakukan pembayaran pajak 1 tahun juga selalu kesulitan. Karena sering
terjadi off line pada jaringan telekomunikasi.

c) Bagaimana menurut Bapak Konsistensi Komunikasi Kebijakan

Kapolri No. 5 Tahun 2012 diwilayah bapak ?

(Kepala KUPTD Kijang)
Petugas kita tidak bisa saat menerima berkas untuk ditetapkan langsung
selesai dalam beberapa saat seperti biasanya sebelum kebijakan kapolri ini
muncul, akan tetapi berkas yang akan ditetapkan harus menunggu,



karena untuk menyelesaikan satu berkas saja kita membutuhkan waktu 1
jam.

(Petugas Penetapan)
Setiap kita melakukan penetapan untuk pembayaran pajak 1 tahun kepada
wajib pajak, kita slalu meminta nomor Hp wajib pajak. Agar saat

berkas yang sudah ditetapkan untuk segera dilakukan pembayaran.
Kita akan mengirimkan pesan singkat kepada wajib pajak tersebut.
Berkas tidak bisa langsung diproses karena jaringan bermasalah.

(Wajib Pajak)
disaat saya mendapatkan pesan singkat dari petugas untuk datang
membayar pajak. Tapi saat saya datang ternyata jaringan off line. Berarti
dalam hal ini petugas dilapangan serius dalam melaksanakan tugasnya,

sehingga saya dapat mengetahui kalau berkas saya sudah ditetapkan.

2. Bagaimana menurut Bapak Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012

tentang Registrasi dan Identifikasi (Regident Ranmor) / On-Line

diwilayah Bapak ?

(Kepala KUPTD Kijang)
staf kita sudah sangat baik dan mengerti dalam menjalankan system baru
yang diterbitkan oleh Dispenda Prov Kepri, tapi system yang dikeluarkan oleh
pihak kepolisisan sangat sulit, sehingga staf kita tidak dapat mengatasi
system tersebut apabila terjadi kerusakan. Hanya pihak dari Polda saja
yang bisa memperbaiki system tersebut. Adapun anggota yang akan
diterjunkan kelokasi untuk memperbaiki system tidak bisa langsung hadir.
Jadi kita hanya bisa menunggu kedatangan anggota tersebut.



(Kepala KPPD Bintan)
wewenang, kita tidak bisa memberikan kewenangan penuh di KUPTD Kijang
karena kewenangan tersebut sudah diatur dalam sebuah system aplikasi
computer.

3. Bagaimana menurut Bapak Aspek Disposisi Yang Terjalin di Dalam

Implementasi Kebijakan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang

Registrasi dan Identifikasi (Regident Ranmor) / On-Line diwilayah

Bapak ?

(Kepala KUPTD Kijang)
petugas-petugas kita yang ada dikantor unit pelaksana teknis daerah kijang
sudah mengetahui tupoksinya masing-masing berdasarkan Surat Keputusan
(SK) yang telah diberikan oleh kantor pusat. Sehingga mereka dapat
melakukan tugas sesuai dengan surat keputusan tersebut.

(Petugas Penetapan)
berdasarkan surat keputusan (SK) yang telah diberikan oleh pusat, itu sudah
berdasarkan dengan kemampuan petugas tersebut, dan petugas tersebut
sudah diikutkan berbagai pelatihan yang telah disediakan oleh kantor pusat.

(Wajib Pajak)
Petugas yang ada di KUPTD Kijang tidak dapat mengatasi kerusakan yang
terjadi didalam system computer. Saya katakana seperti ini Karena pajak saya
sampai 2 minggu baru bisa bayar di KUPTD Kijang, yang buat saya marah
pajak saya saat saya daftar belum jatuh tempo. Tapi saat dilakukan
pembayaran pajak tersebut dikenakan denda. Sebenarnya tupoksi petugas
samsat ini seperti apa. Kenapa tidak ditempelkan biar kami wajib pajak
mengetahui setiap petugas memiliki tugasnya masing-masing.



4. Bagaimanakah menurut Bapak Struktur Birokrasi Dalam

Implementasi Kebijakan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang

Registrasi dan Identifikasi (Regident Ranmor) / On-Line diwilayah

Bapak ?

(Kepala KUPTD Kijang)

Saya yakin masyarakat taunya kalau samsat pasti dispenda bukan polisi dan
jasa raharja. Karena masyarakat banyak yang belum mengerti kalau samsat
itu terdiri dari tiga instansi Dipenda, polisi dan jasa raharja. Jadi
menurut saya kalau ingin menciptakan suatu kebijakan sebaiknya kebijakan
tersebut harus mempunyai unsur yang sangat berpengaruh positif terhadap
pelaksana dan penerima kebijakan, kebijakan tidak memiliki kepentingan
pribadi, kebijakan mempunyai tujuan yang sangat baik, kebijakan tidak hanya
sepihak, kebijakan tidak berpengaruh negative terhadap pihak lain, kebijakan
harus bersifat netral baik actor kebijakan maupun pelaksana kebijakan.

(Petugas KUPTD Kijang)

kami selalu yang ditegur oleh wajib pajak, pada saat wajib pajak akan
melakukan pengurusan perpanjangan STNK lima tahun, saat kami
mengatakan bahwa dikantor samsat kijang sudah tidak bisa lagi untuk
menerimaperpanjangan STNK lima tahun, wajib pajak langsung marah-
marah kepada saya. Belum lagi ketika terjadi off line, masyarakat menegur
pihak samsat yang salah. Banyak masyarakat kurang mengerti. Karena
samsat itu terdiri dari tiga instansi Dipenda, Polisi dan Jasa Raharja,
sedangkan yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah pihak kepolisian.



(Baur STNK)
kita juga sama ditegur oleh masyarakat, tapi berdasarkan alur pembayaran
yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kijang, pihak dipenda
adalah urutan pertama yang berhadapan langsung oleh masyarakat. Jadi
keluhan masyarakat jarang sampai kepihak kami.

(Wajib Pajak)
Kami sebagai masyarakat dibuat bingung, karena setau saya dulu saya bisa
mengurus perpanjangan STNK 5 tahun, kok sekarang tiba-tiba saya
diharuskan ke tanjung uban. Sedangkan kantor samsat kijang dibuka untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat salam melakukan pembayaran
pajak. Sekarang kenapa kami harus pergi kekantor tanjung uban lagi.
Bagaimana sebanarnya stuktur birokrasi yang ada dikantor samsat kijang ini
sebenarnya.


