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 Proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dengan “BANDROL PKB” (Bayar Dan Daftar Online Pengujian Kendaraan 

Bermotor) memberikan manfaat dan pembelajaran bagi project leader dan instansi 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan program dan 

kegiatan instansi. Pembelajaran yang diperoleh pada akhirnya untuk meningkatkan 

kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 

 Dalam pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor Dinas Per-
hubungan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
Proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dengan 
Penerapan “BANDROL PKB” (Bayar Dan Daftar Online Pengujian Kendaraan 
Bermotor) sebagai inovasi pelayanan yang bertu-
juan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap  kinerja  pelayanan  publik  yang  diemban  oleh institusi Dinas  
Perhubungan Kabupaten Tulungagung, penerapan pe-
layanan pendaftaran dan pembayaran yang dilakukan  berba-
sis  IT merupakan upaya untuk turut mendukung program daerah di 
Kabupaten Tulungagung  yaitu mewujud-
kan program Smart City. Disamping itu Penerapan 
“BANDROL PKB” (Bayar Dan Daftar Online Pengu- jian Kendaraan Bermotor) mer-
upakan upaya konkrit dan terukur dalam percepatan pe-
layanan kepa- da masyarakat selaku pemilik 

k e n d a r a a n bermotor yang secara 

h u - kum wajib uji agar 

m e n d a p a t k a n 

pelayanan dengan 

m u d a h , 

c e p a t , 

a k u r a t , 

dan trans-

p a r a n .



 Fenomena Pelanggaran ODOL 
(Over Dimension and Over Loading) 
pada angkutan barang di Indone-
sia sudah menjadi masalah yang se-
rius. ODOL adalah keadaan dimana 
kendaraan mengangkut muatan yang 
melebihi beban yang ditetap-
kan dan dimensi pengang-
kut tidak sesuai dengan standar 
produksi dan ketentuan. Menurut data dari 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
berdasarkan analisa terhadap tu-
juh jembatan timbang yang 
ada di Indonesia pada 2018, 
ternyata sebanyak 75 persen menunjukan 
perilaku operator yang menimbul-
kan pelanggaran  over  loading, bah-
kan 25 persennya terkait pelanggaran 
yang muatannya melebihi 100 persen.

 Pelaksanaan pengujian kendaraan 
bermotor di Indonesia adalah Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan, Peraturan Direktur Jenderal Per-
hubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/
DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis 
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan 
Bermotor dan Penyesuaian ob-
jek dan tariff retribusi pengujian 
kendaraan bermotor, serta Per-
aturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang 
Pengujian Berka-
la Kendaraan Bermotor. 

 Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor merupakan salah 
satu bentuk pelayanan publik.
Menurut Undang undang Nomor 25 
tahun 2009 Pelayanan Publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan da-
lam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan bagi setiap war-
ga negaradan pen- d u d u k 
atas barang, jasa, atau 
administratif 
yang disedi-
akan oleh 
penyeleng-
gara pe-
l a y a n a n 
p u b l i k .
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Proses verifikasi persyaratan uji berkala kendaraan 
bermotor masih ada yang terlaksana secara konvensional, dimana 
pemilik kendaraan wajib uji datang ke lokasi dengan membawa 
foto copy berkas sesuai dengan identitas kendaraan dan pemilik;

Kabupaten memliki 19 Kecamatan yang terdiri dari 
berbagai macam lapisan masyarakat yang masih memegang pola 
pikir tradisional, yang tidak menutup kemungkinan belum 
sadar akan perkembangan teknologi yang terbangun saat ini.

Kementerian Perhubungan saat ini sudah menerapkan 
sistem Bukti Lulus Uji secara elektronik, berupa RFID 
(Radio Frequension Identification) dan juga Smart Card, 
namun tidak selaras dengan kondisi yang ada saat ini, kerena 
masih ada sebagian proses yang dilaksanakan secara konvensional.
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1) Meningkatkan mutu pelayanan uji kendaraan bermotor 
 dalam melayani masyarakat;
2) Meningkatkan kinerja petugas uji kendaraan bermotor;
3) Menciptakan efisiensi waktu kerja dalam proses pelayanan 
 uji kendaraan bermotor;
4) Mengantisipasi kebocoran pendapatan uji kendaraan bermotor.

5



Meningkatkan efektifitas waktu 

pelayanan uji kendaraan bermotor;

Meningkatkan minat masyarakat 

terhadap kemudahan proses uji 

kendaraan bermotor;

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah.
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Terwujudnya kesatuan persepsi 
rencana proyek perubahan

Terwujudnya kesatuan persepsi 
rencana proyek perubahan

Tersusunnya rumusan awal 
bahan penyusunan draft 
rancangan aplikasi

Terlaksananya proses 
penyaringan masukan dalam 
penyusunan aplikasi

Terlaksananya proses 
penyaringan masukan dalam 
penyempurnaan penyusunan 

Terciptanya aplikasi digitalisasi 
control dokumen

Terbitnya SK kepala dinas 
Perhubungan

Terwujudnya persamaan 
persepsi pelaksanaan/ 
implementasi aplikasi

Terlaksananya Implementasi 
dan internalisasi 
digitalisasi proses 
pendaftaran dan 
pembayaran
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Peningkatan sarana prasarana 
Pengujian Kendaraan Bermotor 

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
terkait Pengujian Kendaraan Bermotor

Peningkatan pengawasan ter-
hadap Pengujian Kendaraan 

Bermotor
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Melakuakan konsultasi dengan mentor 
terkait rencana Proyek Perubahan, serta 
melakukan rapat koordinasi Pembentu-
kan Tim Efektif yang kemudian ditetap-
kan dengan SK Sekretaris Daerah Kabu-

paten Tulungagung

Rapat koordinasi Proyek Pe-
rubahan “BANDROL PKB 
“ serta mengadakan Focus 

Group Discusion

Melakukan konsultasi dengan 
konsultan/ahli IT guna 

Menyusun finalisasi aplikasi 
BANDROL PKB

Penetapan SK Bupati Tulunga-
gung terkait aplikasi 

“BANDROl PKB” dan melaku-
kan MOU dengan Bank JATIM

Launching aplikasi 
“BANDROL PKB” serta 

melakukan sosialisasi kepada 
operator dan pengguna 

aplikasi.
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 Rencana proyek perubahan san-
gat di pengaruhi oleh peran seluruh 
stakeholder. Proyek perubahan ini 
memiliki stakeholder internal 
maupun eksternal. Agar memberi-
kan dampak yang maksimal, maka 
diperlukan strategi marketing yang 
baik. Market-
ing dilaku-
kan melalui 
k o o r d i n a s i 
dan komu-
nikasi yang 
baik den-
gan seluruh 
stakeholder. 
Usaha mar-
k e t i n g 
t e r s e b u t 
d i l a k u k a n 
melalui surat 
m e n y u r a t , 
d i s k u s i , 
rapat, ko-
m u n i k a s i 
dialog in-
terpersonal, 
s o s i a l i s a s i 
baik melalui 

p e r te m u a n 
t a t a p m u ka 
maupun media elektronik.

 Upaya-upaya memobilisasi 

stakeholders, tentunya membutuh-

kan strategi komunikasi yang disesuai-

kan dengan jenisnya. Komunikasi yang 

efektif akan membangun terbentukn-

ya tim yang 

efektif. Dengan 

k o m u n i k a s i 

ini diharapkan 

adanya pema-

haman dan 

persepsi ter-

hadap tujuan 

dan manfaat 

dari proyek 

p e r u b a h a n 

ini. Beber-

apa teknik 

k o m u n i k a -

s i d i a n g g a p 

m a m p u 

m e n -

dorong RPP ini 

diantaranya the structuring style, 

dynamic  style  dan  religuishing  

s t y l e
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Barang dan jasa yang ditawarkan sebagai sebuah kebutu-
han. Dalam hal ini adalah aplikasi BANDROL PKB ( Bayar dan 
Daftar Online Pengujian Kendaraan Bermotor )

Merupakan salah satu bagian yang sangat 
penting dalam pemasaran suatu produk.

Bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha 
yang dijalankan. Pada Proyek Perubahan ini berlokasi di UPT 
Pengujian Kendaraan Bermotor  DISHUB Kab. Tulungagung

Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan/ 
mengkomunikasikan  manfaat produk yang 
ditawarkan dan mempersuasi pelanggan 
untuk membelinya.
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 Berdasarkan isu 
strategis dan permasalahan 
yang ada pada lingkup Kabupat-
en Tulungagung, dimana masyarakat 
sudah mengenal proses digitalisasai dan 
dalam pelaksanaan pelayanan masih belum 
optimal karena masih konvensional, maka 
perlu menciptakan inovasi dalam proses uji 
berkala agar lebih cepat dan efisien. Seh-
ingga bisa meningkatkan pelayanan uji ber-
kala kendaraan bermotor lebih cepat.Untuk 
itu dibuat inovasi yang bernama BANDROL PKB

 Dalam menentukan stakeholder yang terlibat sesuai 
dengan unsur kepentingan dan manfaat yang bisa didap-
at dalam penyusunan proyek perubahan. Dengan kata lain 
menempatkan stakeholder sesuai bidangnya, yang nantin-
ya akan menentukan strategi komunikasi dan koordinasi 
dalam mendukung proses penyusunan proyek perubahan.
Selain itu dengan membentuk tim efek-
tif yang di tuangkan dalam SK Sekretaris Daer-
ah untuk mendukung proyek perubahan BANDROL PKB.
Untuk menjalin komunikasi antar stakeholder dan tim efektif diada-
kan rapat-rapat keci dan Forum Group Discussion (FGD) lintas sektoral.
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 Output Proyek Perubahan adalah terciptanya aplikasi “Bandrol PKB” ses-
uai dengan milestone/jadwal proyek perubahan.

 Impact Proyek Perubahan adalah meningkatkan antusias masyarakat 
untuk melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor, dikarenakan prosesnya 

yang lebih mudah dan praktis.

 Benefit Proyek Perubahan adalah dengan meningkatnya kepercayaan 
publik terhadap UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Ka-
bupaten Tulungagung serta meningkatnya antusias masyarakat untuk meka-
sanakan uji berkala kendaraan bermotor yang akan berbanding lurus dengan 

bertambahnya PAD yang dihasilkan dari retribusi uji berkala.

 Outcome Proyek Perubahan adalah Terwujudnya efektifitas, efisien-
si dan akuntabilitas dalam pelayanan publik utamanya Pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor.
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 Meningkatkan upaya kolaboratif dan koordinatif yang 
harmonis dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan 

SDG’s, memastikan bahwa OPD dan ASN memberikan perhatian 
terhadap perencanaan program dan 

kegiatan yang berkelanjutan;

 Inovasi Perangkat Daerah, sebagai upaya pemerintah 
daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, peningkatan daya 

saing daerah dan menumbuhkan OneAgency One Innovation.
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