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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dari   bab-bab sebelumnya, telah dapat

dilihat bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pembuatan Surat

Izin Mengemudi Kendaraan Roda Empat Pada Riau   Safety Driving

Center Di Polresta Kota Pekanbaru. Kemudian pada bab ini akan

dijelaskan   dan dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta saran

untuk Safety   Driving Center Di Po1resta Kota Pekanbaru dapat lebih

baik melaksanakan tugas dalam memberikan    pelayanan terhadap

masyarakat pemohon Pembuatan SIM A di  Safety Driving Center Di

Polresta Kota Pekanbaru,

6.1. Kesimpulan

Dimana dari basil penelitian, analisis pembahasan yang dikemukakan

pada bab sebelumnya dapat   disimpulkan bahwa Pelayanan Publik Pada

Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Empat Pada Riau

Safety Driving Center Di Polresta   Kota Pekanbaru pada katagori Baik.

Dimana pelaksanaan Pada Riau Safety Driving Center Di Polresta Kota

Pekanbaru melalui Persyaratan, Prosedur pelayanan, Waktu pelayanan,

Biaya pelayanan, Pengadnan sebagai berikut :

1. Pelayanan melalui penetapan persayaratan pemohon yang  diberikan

Pada Riau Safety  Driving Center Di Polresta Kota Pekanbaru melalui
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pengisian   formulir, kelengkapan data, dan kelengkapan berkas yang

ditetapkan yang cenderung mengakibatkan pemohon Pembuatan,

SIM A bingung dalam    pemenuhi persyarat yang ditetapkan   serta

pegawai tidak mengarahkan apa yang menjadi keluhan masyarakat

dalam pemenuhan persyaratan Pembuatan SlM A.

2. Prosedur pelayanan Prosedur Pembuatan SIM  A dilakukan sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan menetapkan prosedur

melalui Waktu Pelayanan yang diberikan Pada Riau Safety Driving

Center Di Polresta Kota Pekanbaru sudah memberikan pelayanan

terhadap masyarakat pemohon Pembuatan SIM A berdasarkan ketetapan

waktu dan peraturan yang ada, dimana Pada Riau Safety Driving

Center Di Polresta   Kota Pekanbaru memberikan pelayanan mulai tes

tertulis dan praktek sampai dengan penyelesaian SIM A. Biaya

pelayanan berdasarkan Pada Riau Safety Driving Center Di Polresta

Kota Pekanbaru menegaskan Pembuatan SIM A berdasarkan

penetapan biaya mulai dan tes tertulis dan praktek sampai dengan belangko

SIM. Produk pelayanan Pembuatan SIM A dengan melaksanakan

pelayanan yang didasarkan peraturan dan ketetapan Pembuatan SIM A

serta mengutamakan ketelitian kerja yang bertujuan memberikan kepuasan

terhadap masyarakat pemohon Pembuatan SIM A akan tetapi  masih

adanya kendala yang dikarenakan kurangnya   jumlah pegawai

sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam penyelesaian

pelayanan dengan baik. Begitu juga dalam Pengaduan melalui kotak
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pengaduan, portal website  belum terselenggara, apa yang menjadi

keinginan masyarakat hal ini diketahui pengaduan yang masuk: tidak

merubah pelayanan yang diberikan dalam pelayanan yang akan lebih

terah berdasarkan  ketepatan waktu dan hasil pelayanan yang lebih baik.

Sementara hambatan dalam Pelayanan Pada Riau Safety Driving Center

Di Polresta Kota Pekanbaru dalam Pembuatan SIM A kurangnya jumlah

pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap Pemohon Pembuatan

SIM   A, dalam pelayanan     yang diberikan belum dapat memuaskan

masyarakat pemohon Pembuatan SlM A dikarenakan dalam pelayanan

yang  diberikan tidak seutuhnya didasarkan peraturan dan ketetapan yang

ada. Dan kurangnya sarana prasarana dalam menunjang keberhasilan

pelayanan dengan optimal.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kepada Pihak Pada Riau Safety Driving Center Di Polresta

Kota Pekanbaru untuk:  dapat memberikan pelayanan yang

berdasarkan waktu yang ditetapkan dan dimana petugas harus selalu

siaga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

Pembuatan SIM A.

2. Kepada Riau Safety Driving Center Di Polresta Kota Pekanbaru untuk:

meninggkatkan mutu pelayanan terutama  kesidiplinan kerja, ketelitian

dan mutu pelayanan yang diberikan bagi masyarakat
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pemohon.Pembuatan SIM A yang berdasarkan ketetapan peraturan

yang ada.

3. Pada Riau Safety Driving Center Di Polresta Kota Pekanbaru untuk

dapat memperbaiki prosedur pelayanan lebih teliti dan berkualitas

dalam melaksanakan pelayanan terhadap pemohon Pembuatan SlM A,

serta lebih memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan

prasarana   agar tidak terjadinya kendala bagi pemohon Pembuatan SIM

A, dan dapat menjalankan Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

mulai pimpinan sampai dengan bawahan agar   memaksimalkan

pelaksanaan pelayanan yang baik dan terarah,


