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ABSTRAK : Nilai-Nilai Inovasi Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan program nilai-nilai inovasi program SINTA “sistem interoperabilitas” database Jembatan 

Timbang dengan UPKB kabupaten atau kota melalui inovasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Jawa 

Timur dan juga untuk mengetahui tipologi inovasi, level inovasi, dan katagori inovasi program SINTA 

“sistem interoperabilitas”. Program ini masuk didalam nominasi top 99 inovasi pelayanan public 2015 

di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai inovasi program SINTA 

database. Tipologi  inovasi termasuk inovasi proses, inovasi metode, inovasi kebijakan, dan inovasi 

sistem pelayanan. Sedangkan level inovasi adalah level inscremental dan katagori merupakan inovasi 

terusan dan nilai-nilai inovasi pelayanan terdiri dari nilai finansial, nilai moral, nilai social, nilai politik, 

nilai estetika, nilai budaya. 

 

Kata kunci: pelayanan, inovasi dan Program SINTA “sistem interoperabilitas” 

 

 ABSTRACT : Innovation values of Public Service. The purpose of this study is to determine the 

application of the innovation value program for SINTA data base for JT with UPKB of regency or city 

through innovation made by east java Dishub and also to determine the innovation typology, innovation 

level and category innovation of SINTA program. Innovation Dishub is in the TOP 99 innovations of 

public service in 2015 in Indonesia. The result of study showed that the application of innovation value 

of program SINTA data base of JT whit UPKB at east java. The innovation Typology are include 

process innovation, Method innovation, Policy Innovation and service innovation. While the level of 

innovation is the level incremental, category of sustaining innovation. The value of public service 

innovation of financial value, moral value, social value, political value, aesthetic value, and culture 

value. 
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 Pendahuluan 

 Pelayanan publik berdasarkan 

undang-undang No. 25 tahun 2009 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga 

Negara dan penduduk atas berang, jasa, 

atau administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pengertian ini memberikan indikasi 

bahwa pelayanan publik merupakan 

sebuah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

bagi setiap warga Negara.  
Di Indonesia, penyelenggaraan 

pelayanan publik secara umum didasarkan 

pada filosofi dari UUD 1945. Khusus untuk 

kebijakan transparansi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 

dijabarkan dalam Kep. Menpan RI 

No.KEP/26/M.PAN/2/2004. Maksud 

ditetapkan Keputusan tersebut adalah 

sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara 

pelayanan publik untuk meningkatkan 

kualitas transparansi pelayanan yang 

meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan 

teknis dan administratif, biaya, waktu, akta 

atau janji, motto pelayanan, lokasi, standar 
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pelayanan, informasi, serta pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Keanekaragaman dalam pelayanan 

publik mendorong untuk terciptanya 

pelayanan inovatif.  Pelayanan inovatif, 

dapat dikaitkan dengan inovasi pelayanan 

publik. Dimana inovasi pelayanan publik, 

merupakan hal yang dapat diwujudkan 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat 

Para penyelanggaran publik dituntut harus 

ditegakan, para penyelenggara pelayanan 

publik dituntut untuk memiliki kepekaan 

dan menghargai kebutuhan warga Negara. 

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik 

serta pelayanan administratif. Ruang 

lingkup yang dimaksud meliputi 

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan 

usaha, tempat tinggal, komunikasi dan 

informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 

jaminan sosial, energy, perbankan, 

perhubungan, sumber daya alam dan sektor 

strategis lainnya. 

Pelayanan administratif juga bisa 

di artikan sebagai tindakan administratif 

oleh instansi nonpemerintah yang 

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan serta 

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan 

penerima pelayanan dan Dinas 

Perhubungan dan LLAJ merupakan 

pelayanan administratif karena banyak 

mengurus masalah di bidang transportasi. 

Permasalahan transportasi perkotaan 

tersebut antara lain berupa penentuan jenis 

moda angkutan umum, pola jaringan, izin 

trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan 

perambuan lalu lintas. Dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang  

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan 

bahwa untuk keselamatan, keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta 

memudahkan bagi pemakai jalan, maka 

jalan wajib dilengkapi dengan rambu-

rambu lalu lintas. 

 Dinas Perhubungan dan Lalu 

Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi 

Jawa Timur ini diimplementasikan melalui 

inovasi SINTA (SISTEM INTER-

OPERABILITAS) Database Jembatan 

Timbang dan UPKB di Jawa Timur yang 

baru di resmikan pada tanggal 27 Januari 

2015. Jembatan Timbang merupakan 

etalase pelayanan publik dalam bentuk 

pengawasan yang menunjukkan bahwa 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

melakukan pengendalian terhadap 

kelebihan muatan, pengawasan tata cara 

muat, pengawasan dimensi dan 

pengawasan terhadap kelas jalan yang 

dilalui kendaraan angkutan barang. Dengan 

adanya program SINTA tersebut 

diharapkan, permasalahan-permasalahan 

yang ditemukan di jembatan timbang 

maupun yang ditemukan di Unit PKB 

diselesaikan secara parsial sehingga 

permasalahan tersebut seakan-akan berdiri 

sendiri-sendiri. 

Dari berbagai permasalahan yang 

sudah dipaparkan sebelumnya , maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana nilai-nilai inovasi 

pada program SINTA “sistem 

interoperabilitas” database Jembatan 

Timbang dan UPKB yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan & LLAJ di Jawa 

Timur. 

Tujuan yang akan digunakan 

sebagai pedoman untuk pembahasan 

dalam penelitiannnya dan juga digunakan 

untuk menjawab permasalahan dengan 

menerangkan fenomena yang sedang 

terjadi di masyarakat. Berdasarkan 

rumusan permasalahan yang telah 

dirumuskan tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk 

mengambarkan secara rinci tetang nilai-

nilai inovasi pelayanan publik pada Dinas 

Perhubungan dan LLAJ dalam penerapan 

inovasi program Sinta “sistem 

interoperabilitas” di Jembatan Timbang 

dan UPKB jawa timur. 

Kerangka Teoritik 
Untuk dapat menjelaskan masalah 

yang diteliti dalam penelitian, tentunya 

diperlukan suatu landasan berpikir yang 

dapat dijadikan pedoman yang disebut 

kerangka teori 

1. Pelayanan publik  

Pelayanan publik yang menjadi 

fokus studi disiplin ilmu administrasi 

negara di Indonesia, masih menjadi 



persoalan yang memperoleh perhatian dan 

penyelesaian yang komprehensif. 

keputusan Menteri Pendayaan 

Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 

mendefiniskan pelayanan umum sebagai 

Segala bentuk pelayanan yang 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di 

Pusat, Daerah dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dalam berbentuk barang atau 

jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksaaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Inovasi Pelayanan Publik 
 Inovasi adalah memperkenalkan 

ide baru, barang baru, pelayanan baru dan 

cara-cara baru yang lebih bermanfaat. 

Dalam penelitian ini, inovasi berupa 

program SINTA “system 

interoperabilitas” merupakan  inovasi 

yang  positif yang diterapkan oleh Dinas 

Perhubungan dan LLAJ di jembatan  

timbang dalam  menunjang pemerataan  

penting dalam menunjang pemerataan 

hasil pembangunan dalam bidang 

ekonomi,sosial,budaya dan pertahanan 

keamanan,serta dalam rangka distribusi 

barang 

3. Nilai-nilai inovasi pelayanan 

publik 

Nilai-nilai inovasi Administrasi 

Negara yang berhubungan dengan 

pelayanan publik untuk memenuhi 

kepentingan publik yang memiliki unsur 

kebeharuan serta kemanfaatan. Yang 

penting pendekatan ini mengakui bahwa 

nilai publik memiliki banyak dimensi, 

seperti  

a) Nilai finansial, seperti efisiensi 

biaya dan nilai uang 

b) Nilai moral, seperti penggunaan 

otoritas negara dalam kewajaran untuk 

pemanfaatan, pembagian hak dan 

kewajiban publik, keadilan dalam operasi 

badan-badan yang di danai publik dan 

legitimasi dalam satu kegiatan  

c) Nilai sosial, seperti kegiatan 

tersebut mencerminkan tujuan yang di 

inginkan secara kolektif 

d) Nilai politik, seperti adanya 

implementasi kebijakan pemerintahan 

yang dipilih dan pemenuhan persyaratan 

legislative 

e) Nilai estetika, seperti kegiatan ini 

membuat masyarakat senang atau 

menghargai lingkungan atau kehidupan 

secara umum 

f) Nilai budaya, seperti 

mengorganisasi norma-norma budaya 

yang luas atau mempengaruhi sifat dan 

kualitas kehidupan publik 

 

Definisi Konsep 

Program SINTA “system 

interoperabilitas” 
Sistem interoperabilitas database 

yang digagas oleh Dinas Perhubungan dan 

LLAJ jawatimur adalah sebuah inovasi 

baru untuk menunjang pemerataan hasil 

pembangunan dalam bidang 

ekonomi,sosial dan budaya dan 

pertahanan keamanan. Serta dalam rangka 

distribusi barang oleh karena itu pada 

program inovasi SINTA tersebut 

dilakukan pengaturan dan pengendalian 

secara intergrasi angkutan barang dengan 

Administasi dan kelayakan dimlakukan 

oleh Unit jembatan timbang UPKB  

Provinsi Jawa Timur. 

Inovasi Pelayanan Publik  

Pelayanan publik yang dilakukan 

oleh pemerintah ada tiga yaitu,tipe 

pelayanan yang pada mulanya untuk 

semua masyarakat,pola pelayanan yang di 

sesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat , 

dan yang ketiga pola pelayanan yang 

memiliki perbedaan pelayanan bagi setiap 

individu-individu. 

  Inovasi pelayanan publik adalah 

pelayanan yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dengan 

memberikan ide baru, barang/jasa baru, 

pelayanan baru, teknologi baru, teknologi 

proses produksi yang baru dan cara-cara 

baru yang lebih bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Tipologi inovasi  

 Tipologi inovasi sektor publik 

merupakan aneka model dari hasil 

pengembangan nyata dalam hal efisiensi, 

efektifitas dan kualitas hasil yang terdiri 

dari Inovasi produk layanan, Inovasi 

proses layanan, Inovasi metode layanan, 

Inovasi kebijakan dan Inovasi system 

 

 



Level Inovasi 

 Level inovasi mencerminkan 

variasi besarnya dampak yang 

ditimbulkan oleh inovasi terkait. Level 

inovasi meliputi: Inovasi incremental, 

Inovasi radikal, Inovasi transformative 

Kategori Inovasi 

 Inovasi memiliki dua proses dan 

dapat dibedakan melalui kategori inovasi, 

di antaranya: Sustaining innovation 

(inovasi terusan) dan Discontinues 

innovation (inovasi terputus) 

Atribut Inovasi  

   Dalam penerapannya inovasi 

memiliki atribut yang melekat didalam 

inovasi tersebut diantara lain: Relative 

advantage atau keuntungan relative, 

Compability atau kesesuaian, Complexity 

atau kerumitan, Triability kemungkinan 

dicoba serta Observability atau 

kemudahan untuk diamati. 

Nilai Inovasi  

 Dengan pelayanan publik terdapat 

suatu kebijakan oleh penyelenggara 

kepentingan publik untuk memenuhi 

kepentingan publik yang memilik unsur 

kebeharuan serta kemanfaatan. Di antara 

kreteria tersebut: nilai financial, nilai 

moral, nilai sosial, nilai politik, nilai 

budaya, nilai estetika. 

Metode Penelitian 
Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. Sesuai dengan 

perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka tipe penelitian yang digunakan adalah 

tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan di Dinas 

Perhubungan dan LLAJ Jawatimur. 

Pemilihan lokasi di UPKB Jawatimur 

dengan alasan program inovasi program 

SINTA “sistem interoperabilitas”. 

Dalam penelitian ini akan 

menggunakan teknik penentuan informan 

secara purposive, yaitu teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, yaitu dengan mengambil orang-

orang yang dianggap paling mengetahui 

dan memahami tentang permasalahan 

dalam penelitian ini. Yaitu, Bapak 

Septantya asmoro,ATD,M.Si selaku kepala 

sub bagian UPT Pelabuhan Pengumpan 

Regional Banyuwangi di Dinas 

Perhubungan Jawa Timur. Kemudian 

berkembang dengan menggunakan teknik 

snowball, dimana pemilihan informan 

lanjutan dalam rangka penggendalian data 

untuk mendapatkan variasi dan kedalaman 

informasi diperoleh atas rujukan atau 

rekomendasi dari key informan. 

Selanjutnya dilihat dari segi cara, 

maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan keempatnya. 

 

Pembahasan 

1. Penerapan Program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data 

base UPKB di Dinas 

Perhubungan & LLAJ Provinsi 

Jawa Timur 
Program SINTA ini dijelaskan 

sebuah inovasi karena menurut 

pengertinnya dalam kamus Oxford 

dijelaskan bahwa Create adalah cause 

(something) to exist; make (something new 

or original); bring to existence. Sementara 

itu, innovate berarti make change; 

introduce new things atau dengan kata lain 

brings in novelties ir brings changesInti 

dari inovasi adalah perubahan menuju hal – 

hal baru atau mengemangkan apa yang 

sudah ada. Dimana SINTA ini adalah salah 

satu cara atau metode dalam melakukan 

proses memvalidasi atau melacak data 

kendaraan dalam penerbitan buku uji yang 

baru. Sebelum adanya layanan program 

SINTA “system interoperabilitasdata base 

dilakukan secara konvensional, namun 

proses tersebut tidak berjalan sesuai 

harapan masyarakat, karena prosesnya 

yang lama untuk mencari buku kendaraan 

fisik tersebut, bila ada buku yang hilang 

atau terkena tilang akan membuat proses 

pencarian buku KIR (uji) data kendaraan 

sangat lama belum lagi proses pelayanan 

yang lama karena harus berbagi tugas 

Oleh karena itu Dinas Perhubungan 

& LLAJ Provinsi Jawa Timur emembuat 

probosan baru dengan membuat Inovasi 

berupa Program SINTA “system 



interoperabilitas” data base Jembatan 

Timbang dan UPKB. Mekanisme 

pelayanan melalui SINTA ini sangatlah 

mudah dan cepat sesuai harapan para 

masyarakat karena SINTA memanfaatkan 

program Komputerisasi di jembatan 

timbang dan UPKB di Jawa Timur. 

2. Tipologi Inovasi SINTA 

sehingga proses semakin lebeih 

cepat. Layanan program Sinta sendiri juga 

termasuk dalam Tipologi kebijakan karena 

terdapat kewenangan yang diberikan oleh 

petugas loket yang sebelumnya ada di para 

pejabat pemerintah daerah. Sekarang di 

ambil alih pemerintah provinsi dan juga 

kewenangan petugas jembatan dan UPKB 

kabupaten Kota di Jawa Timur. Selain itu 

juga termasuk Tipologi inovasi system, 

system secara manual pencatatan di upkb 

kabupaten atau Kota sekarang menggunkan 

komputerisasi. 

3. Level Inovasi Program SINTA 

Berdasarkan pengertian dari 

macam-macam level inovasi tersebut, 

Layanan program SINTA termasuk dalam 

level inovasi incremental yang merupakan 

pelayanan pengecekan muatan kendaraan 

dan mengupdate data kendaraan melalui 

buku uji kendaraan (KIR), dimana yang 

mengalami perubahan antara lain:  

a.) Penggunaan buku uji kendaraan 

yang digital, sehingga saat 

melakukan pengujian tidak perlu 

diminta buku uji kendaraan fisik 

dan tidak perlu menunggu terlalu 

lama, dan b.) Data kendaraan dapat 

digunakanoleh instansi dan atau 

kabupaten / Kota lain bekerja sama 

alur tersebut juga membuat 

pelayanan jauh lebih efisien. Oleh 

karena itu didalam level inovasi 

layanan program SINTA tergolong 

level incremental karenaperubahan 

terjadi kecil terhadap proses atau 

layanan yang terjadi 

4.  Katagori Inovasi SINTA 

Menurut Christensen dan 

Laergreid, apabila inovasi dilihat dari segi 

proses, inovasi juga dapat dibedakan dalam 

dua kategori yaitu:  

a. Sustaining innovation (inovasi 

terusan) merupakan proses inovasi 

yang membawa perubahan baru 

namun dengan tetap mendasarkan 

diri pada kondisi pelayanan dan 

sistem yang sedang berjalan atau 

produk yang sudah ada. 

b. Discontinues innovation (inovasi 

terputus) merupakan proses inovasi 

yang membawa perubahan yang 

sama sekali baru dan tidak lagi 

berdasar pada kondisi yang sudah 

ada sebelumnya. 

Layanan program SINTA ini 

termasuk di dalam katagori sustaining 

innovation (inovasi terusan) karena 

perubahan yang terjadi dengan melalui 

Layanan program sinta “sistem 

interoperabilitas” data base terletak pada 

perubahan buku uji kendaraan fisik ke buku 

uji kendaraan berupa digital. Dari proses 

penyederhanaan tersebut waktu 

pengecekan kendaraan di Jembatan 

timbang tanpa melakukan wawancara dari 

situlah alur dirubah sedikit pun dan proses 

alur pelayanan yang lebih cepat karena 

lebih sederhana atau ringkas. Waktu 

pelayanan pun lebih cepat.  

5. Nilai-Nilai Inovasi SINTA 

Program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base merupakan 

efisiensi biaya dan nilai uang dalam sumber 

pendanaan atas inisiatif program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data base berasal 

dari APBD Pemrov Jatim 2015 sebesar Rp 

500.000.000,- Nilai Finansial dari efisiensi 

biaya layanan program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base dan 

meningkatnya efisiensi PAD secara 

transparan pendanaan ini dikelola oleh 

Dishub secara terbuka sampai adanya 

inovasi ini dengan baik dan program dapat 

di manfaatkan oleh semua instansi yang 

terkait dengan pengecekaan angkutan 

barang. 

Berikut rincian dari Nilai Moral 

dalam layanan program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base UPKB 

Jembatan Timbang Jawa timur bahwa 

untuk pemanfaatan penggunaan otoritas 

Negara dalam kewajaran yang telah 

dilaksanakan layanan program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data base dalam 

pemanfaatnya mulai dari pemanfaatan 

mulai dari pendanaan, sumber daya 

manusia, hingga akat pendukung teknologi 

informasi semua telah berjalan sesuai 

dengan arahan dan sararan yang telah di 

operasikan dengan benar. Sebelum itu juga 

ada pelatihan sesuai SOP di proses alur 



penimbangan kendaraan, adanya 

penindakan hukum jika aada pelanggaran 

saat proses ini sudah dijalankan. Program 

SINTA “sistem interoperabilitas” telah di 

implementasikan sesuai SOP sehingga 

terbentuknya jaringan data koneksitas yang 

berintergrasi dengan benar. 

Nilai sosial juga termasuk didalam 

nilai-nilai inovasi pelayanan publik, seperti 

kegiatan tersebut mencerminkan tujuan 

yang di inginkan secara kolektif 

kesimpulan dari Nilai Sosial yang ada di 

program SINTA “sistem interoperabilitas” 

data base banyak hal yang membuat 

program tersebut telah mencapai tujuan 

dengan baik. Mulai dari tersedia sistem 

aplikasi data base kendaraan angkutan 

barang sehingga dapat meminimalkan 

adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 

petugas baik di Jembatan Timbang maupun 

di UPKB, Tersedianya data kendaraan yang 

valid dan up to date yang dapat di 

manfaatkan oleh banyak pihak dan juga 

terbentuknya kerja sama positif antara 

lembaga pemerintahan yaitu pemerintah 

provinsi yang bertanggungjawab terhadap 

Jembatan Timbang dan pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggungjawab 

terhadap program yang telah dibuatnya. 

Sementara nilai politik sebagai 

nilai-nilai inovasi pelayanan public adanya 

implementasi kebijakan pemerintah yang 

dipilih dan di penuhi sebagai syarat 

legistatif. Terkait dengan adanya inovasi 

program SINTA “sistem interoperabilitas” 

data base ini sudah sesuai dengan kebijakan 

yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten 

dan kota, hanya saja ada kelimahan 

kewenangan dari kabutan/kota ke 

pemerintahan provinsi. Akan tetapi semua 

kegiatan tentang kendaraan angkutan 

barang tetap berjalan sebagai mana 

mestinya. Ada regulasi yang terkait antara 

fungsi jembatan timbang yang merupkan 

instansi pengawasan operasional angkutan 

barang  dilapangan dan fungsi unit PKB 

yang merupakan instansi yang 

mengeluarkan sertifikat layak jalan 

kendaraan angkutan barang, beberapa 

regulasi di antaranya undang-undang 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, PP Nomer  74 tahun 2014 

tentang angkutan jalan, PP Nomer 55 

Tahun 2012 tentang kendaraan , Perda 

nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian 

kelebihan muatan angkutan barang di Jawa 

Timur. 

Sedangkan nilai estetika, seperti 

kegiatan yang membuat masyarakat 

senangatau lebih menghargai lingungan 

atau kehidupan secara umum yang banyak 

berperan penting dalam inovasi tersebut 

sudah berpengaruh apa terhadap 

lingkungan sekitar yang di inginkan. Nilai 

Estetika yang ada di program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data base banyak 

hal yang membuat program tersebut sangat 

berpengaruh dengan lingkungan. Sebelum 

adanya program SINTA “system 

interoperabilitas” data base jembatan 

timbang antrian kendaraan sangat panjang 

hingga 1km-2km dan awak supir kendaraan 

banyak yang tidak sabar sampai 

membunyikan klakson dan membuat 

gaduh. Setelah adanya program ini program 

unggulan Dinas Perhubungan Jawa Timur 

sangat berpengaruh dan memberi dampak 

yang sangat baik di lingkungan sekitar. 

Lebih tertata saat melakukan pengecekan 

kendaraan dan yang pasti lebih cepat 

sehingga tidak menimbulkan kemacetan 

yang begitu panjang. Pada intinya program 

ini sangat menimbulkan dampak 

lingkungan yang makin baik. 

Nilai-nilai inovasi pelayanan 

publik juga terkandung adanya nilai budaya 

untuk mengorganisasikan norma-norma 

budaya yang luas atau yang ada di program 

SINTA “system interoperabilitas” data base 

 jembatan timbang dapat 

meminimalkan penyimpangan yang 

sebelum di berlakukan inovasi yang di 

citakan oleh Dinas Perhubungan Jawa 

Timur. Banyak kerja sama yang membantu 

untuk memaksimalkan kinerja dan kuaitas 

pelayanan angkutan barang di Jembatan 

Timbang dan UPKB kabupaten/ kota. 

Pemerintah turut bertanggung jawab dan 

terus memantau inovasi ini. Agar inovasi 

ini mudah di operasikan oleh semua pihak 

yang menggunakan sedemikian rupa 

sehingga pelayanan ini dapat mudah di 

akses. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan data 

dilapangan yang telah disajikan, dianalisis 

dan diinteroperabilitas sebelumnya, pada 

bab ini dibuat sebuah kesimpulan dalam 

rangka menjawab rumusan masalah 

penelitian. 



Penerapan Program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base UPKB di 

Dinas Perhubungan & LLAJ Provinsi 

Jawa Timur 

  Layanan Program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data base adalah 

layanan yang proses pelayanannya 

kendaraan angkutan barang antara 

Jembatan Timbang dan Unit PKB 

kabupaten/kota. Proses pelayanan ini 

singkat karena layanan ini menggunakan 

buku uji kendaraan dan melacak informasi 

data kendaraan yang terkena tilang atau 

melakukan pelanggaran secara cepat dan 

mudah menjadi referensi dalam penerbitan 

buku uji yang baru. Berikut inti dari 

penerapan Layanan Program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data base: 

Jenis Layanan : Layanan Program 

SINTA “sistem interoperabilitas” data base 

pengecekan buku uji kendaraan dan 

mengupdate data kendaraan 

Waktu Pelayanan : waktu 

pelayanan menjadi lebih cepat lebih singkat 

yang pada awalnya diberlakukan 

wawancara kepada awak kendaraan, lalu 

kemudian pengecekan buku uji kendaraan 

hanya melihat melalu nomor plat kendaraan  

Penggunaan Sistem Digital  : buku 

uji KIR yang semula di lakukan 

pengecekan secara manual di ganti dengan 

sistem digital  

Pelimpahan Kewenangan: 

pelimpahan kewenangan sampai petugas di 

loket. Inovasi ini merupakan bentuk kerja 

sama untuk menertibkan kendaraan yang 

berlebihan muatan, kir dan numpang uji 

yang todak sesuai dapat di hindari 

Singkatnya Proses Pelayanan : 

dengan singkatnya proses pelayanan, awak 

kendaraan bias menunggu di loket yang 

tersedia dan dapat melihat proses dalam 

pengupdate data kendaraan 

Tipologi Inovasi Program SINTA 

 Dalam penerapam inovasi ini 

termasuk dalam inovasi proses pelayanan 

karena sebelumnya tidak ada seperti proses 

atau prosedur yang sebelumnya tidak ada 

seperti proses perubahan buku fisik ke 

digital dan mengupdate data kendaraan. 

Ada pembaharuan proses dan prosedur, 

yakni ada nya prosesnya yang semua lebih 

cepat karena melalui buku uji kendaraan 

(KIR) digita yang tidak perlu mencari buku 

uji secara fisik atau manual. Dan adanya 

penyederhanaan proses sehingga proses 

semakin lebeih cepat. Selain itu inovasi 

program SINTA ini juga tergolong sebagai 

tipologi inovasi metode pelayanan, yang 

memberikan cara baru dalam berinteraksi 

dengan masyarakat yang biasanya 

dilakukan secara umum sekarang berubah 

menjadi loket dan menggunakan buku uji 

kendaraan digital, jadi masyarakat (awak 

kendaraan) dapat melihat sendiri tampilan 

yang ada di aplikasi computer di jembatan 

timbang dan UPKB kabupaten atau kota di 

Jawa Timur. 

 Layanan program Sinta sendiri 

juga termasuk dalam Tipologi kebijakan 

karena terdapat kewenangan yang 

diberikan oleh petugas loket yang 

sebelumnya ada di para pejabat pemerintah 

daerah. Sekarang di ambil alih pemerintah 

provinsi dan juga kewenangan petugas 

jembatan dan UPKB kabupaten Kota di 

Jawa Timur. Selain itu juga termasuk 

Tipologi inovasi system, system secara 

manual pencatatan di upkb kabupaten atau 

Kota sekarang menggunkan komputerisasi. 

Level Inovasi Program SINTA 

Penerapan program Layanan 

program SINTA “sistem interoperabilitas” 

termasuk dalam level Layanan program 

SINTA termasuk dalam level inovasi 

incremental yang merupakan pelayanan 

pengecekan muatan kendaraan dan 

mengupdate data kendaraan melalui buku 

uji kendaraan (KIR), dimana yang 

mengalami perubahan antara lain : a.) 

penggunaan buku uji kendaraan yang 

digital, sehingga saat melakukan 

pengujian tidak perlu diminta buku uji 

kendaraan fisik dan tidak perlu menunggu 

terlalu lama, dan b.) data kendaraan dapat 

digunakanoleh instansi dan atau 

kabupaten / kota lain bekerja sama alur 

tersebut juga membuat pelayanan jauh 

lebih efisien. Oleh karena itu didalam level 

inovasi layanan program SINTA 

tergolong level incremental karena 

perubahan terjadi kecil terhadap proses 

atau layanan yang terjadi. Walaupun yang 

terjadi hnya perubahan kecil namun 

inovasi yang dilakukan dapat diterapkan 

secara terus menerus. 

Katagori Inovasi Program SINTA 

Penerapan program layanan 

SINTA “sistem interoperabilitas” ini 

termasuk dalam katagori sustaining 



innovation (inovasi terusan) karena 

perubahan yang terjadi dengan melalui 

Layanan program sinta “sistem 

interoperabilitas” data base terletak pada 

perubahan buku uji kendaraan fisik ke 

buku uji kendaraan berupa digital. Dari 

proses penyederhanaan tersebut waktu 

pengecekan kendaraan di Jembatan 

timbang tanpa melakukan wawancara dari 

situlah alur dirubah sedikit pun dan proses 

alur pelayanan yang lebih cepat karena 

lebih sederhana atau ringkas. Waktu 

pelayanan pun lebih cepat. Dengan, 

demikian perubahan yang terjadi oleh 

Layan Program Sistem Interoperabilitas 

(sinta) data base tetap mendasar pada 

proses pelayanan yang sudah ada 

sebelumnya. 

Nilai- Nilai Inovasi Program SINTA 

 Dalam penerapan nilai-nilai 

inovasi program SINTA termasuk 

berbagai katagori unsur nilai-nilai inovasi 

sebagai berikut : 

Nilai Finansial dari efisiensi biaya 

layanan program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base dan 

meningkatnya efisiensi PAD secara 

transparan pendanaan ini dikelola oleh 

Dishub secara terbuka sampai adanya 

inovasi ini dengan baik dan program dapat 

di manfaatkan oleh semua instansi yang 

terkait dengan pengecekaan angkutan 

barang. biaya dan nilai uang dalam sumber 

pendanaan atas inisiatif program SINTA 

“sistem interoperabilitas” data base 

berasal dari APBD Pemrov Jatim 2015 

sebesar Rp 500.000.000,- .  

Nilai Moral dalam layanan 

program SINTA “sistem interoperabilitas” 

data base UPKB Jembatan Timbang Jawa 

Timur bahwa untuk pemanfaatan 

penggunaan otoritas Negara dalam 

kewajaran yang telah dilaksanakan 

layanan program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base dalam 

pemanfaatnya mulai dari pemanfaatan 

mulai dari pendanaan, sumber daya 

manusia, hingga akat pendukung 

teknologi informasi semua telah berjalan 

sesuai dengan arahan dan sararan yang 

telah di operasikan dengan benar. 

Nilai Sosial yang ada di program 

SINTA “sistem interoperabilitas” data 

base banyak hal yang membuat program 

tersebut telah mencapai tujuan dengan 

baik. Mulai dari tersedia sistem aplikasi 

data base kendaraan angkutan barang 

sehingga dapat meminimalkan adanya 

penyimpangan yang dilakukan oleh 

petugas baik di Jembatan Timbang 

maupun di UPKB, Tersedianya data 

kendaraan yang valid dan up to date yang 

dapat di manfaatkan oleh banyak pihak 

dan juga terbentuknya kerja sama positif 

antara lembaga pemerintahan yaitu 

pemerintah provinsi yang 

bertanggungjawab terhadap Jembatan 

Timbang dan pemerintah kabupaten/kota 

yang bertanggungjawab terhadap program 

yang telah dibuatnya. 

Nilai Politik terkait dengan adanya 

inovasi program SINTA “sistem 

interoperabilitas” data base ini sudah 

sesuai dengan kebijakan yang dijalankan 

oleh pemerintah kabupaten dan kota, 

hanya saja ada kelimpahan kewenangan 

dari kabutan/kota ke pemerintahan 

provinsi. 

Nilai Estetika Setelah adanya 

program ini program unggulan Dinas 

Perhubungan Jawa Timur sangat 

berpengaruh dan memberi dampak yang 

sangat baik di lingkungan sekitar. Lebih 

tertata saat melakukan pengecekan 

kendaraan dan yang pasti lebih cepat 

sehingga tidak menimbulkan kemacetan 

yang begitu panjang. Pada intinya 

program ini sangat menimbulkan dampak 

lingkungan yang makin baik 
Nilai Budaya untuk 

mengorganisasikan norma-norma budaya 

yang luas atau yang ada di program 

SINTA “system interoperabilitas” data 

base  jembatan timbang dapat 

meminimalkan penyimpangan yang 

sebelum di berlakukan inovasi yang di 

citakan oleh Dinas Perhubungan Jawa 

Timur. Banyak kerja sama yang 

membantu untuk memaksimalkan kinerja 

dan kuaitas pelayanan angkutan barang di 

Jembatan Timbang dan UPKB kabupaten/ 

kota. 
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