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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional yang termuat dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan suatu

masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara

materi dan spiritual berdasarkan. Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdaulat dan bersatu, tentram, tertib dan damai.

Berhasilnya suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem pengaturan yang

baik terutama dalam pengolahan sumber daya. Begitu juga dengan pembangunan

manusia yang merupakan bagian yang tak mungkin terpisahkan. Oleh sebab itu

dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada di

daerah. Sasarannya adalah manusia yang merupakan kunci dari pelaksanaan

pembangunan tersebut.

Era reformasi yang di hadapi oleh Negara Indonesia saat ini banyak memicu

masalah ekonomi yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan besar

terhadap, masyarakat khususnya di kota Pekanbaru ini terutama perubahan sosial

yang menghasilkan tuntutan demokratisasi dan Hak Asasi Manusia. Berbagai

dampak dari krisis tersebut muncul sebagai jalan terbukanya reformasi di seluruh

aspek kehidupan bangsa. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi yang

lugs kepada daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh
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kabupaten/kota, agar tuntutan masyarakat tentang keadilan dalampenyelenggaraan

kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, penegakan hukum, dan Hak Asasi

Manusia dapat terpenuhi. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya stategis

yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, dan berdimensi jauh ke

depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang

sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan,

dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemaj emukan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan

terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pernerintahan konkuren,dan

urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan

yang sepenuhnya menjadi kewanangan pemerintah pusat, yaitu meliputi:

1. Pertahanan

2. Keamanan

3. Agama.

4. Yustisi

5. Politik luar negeri

6. Moneter dan fiskal

Salah satu tugas pemerintah adalah pelayanan, baik pelayanan kesehatan,

pelayanan pendidikan, maupun pelayanan adminidtrasi. Pekanbaru sebagai

pemerintah daerah harus member pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam Keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara, No 63 Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik disebutkan bahwa yang

termasuk kelompok pelayanan administrative adalah pelayanan
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yangmenghasilkan berbagai bentuk dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk,

Kartu keluarga, Surat Izin Mengemudi (pusat, Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/kota maupun instansi lain yang sejajar) kepada masyarakat merupakan

perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonom

daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Adapun dalam pelayanan Dalam bidang pembuatan SIM telah diatur pada

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 sampai dengan pasal 28, namun agar

lebih spesifik peraturan yang mengatur tentang SIM maka, di buatlah Peraturan

Kapolri (perkap) No 9 Tahun 2012 pasal 4 dikatakan bahwa, SIM memiliki fungsi

sebagai legitimasi kompeterusi berkendaraan, identitas pengemudi, control

kopeterusi pengemudi, dan forensic kepolisian. Dalam Perkap No 09 Tahun 2012

Tentang Surat Izin Mengemudi. Hal ini sudah jelas bahwa setiap pengemudi

divvajibkan memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikendarain agar

pengendara memiliki etika berkendara dan mempermudah dalarn identifikasi

suatu kecelakaan pengendara di jalan raya.

Surat Izin Mengemudi adalah prasyarat untuk menjalankan atau

mengoperasikan kendaraan bermotor dan berlaku selama lima tahun. Setiap

pengendara diwajibkan memiliki SIM. Dalam Undang-Undang lalu lintas 14

tahun 1992 diterangkan mengenai persyaratan pembuatan SIM sebagai berikut

1. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter;

2. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun;

3. Membayar formulir pada loket administrasi;
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4. Mengisi formulir permohonan;

5. Dapat menulis dan membacahuruflatin;

6. Melampirkan foto copy KTP;

7. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu lintas jalan dan memiliki

keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor;

8. Lulus uji teori dan praktek.

Kepolisian sebagai instansi pemerintah juga diharapkan memberi pelayanan

yang prima kepada masyarakat. Polri resort Pekanbaru memiliki tugas melayani

masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang tugas,

fungsi, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Menerima laporan pengaduan;

2. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

3. Mengeluarkan surat izin (surat izin mengemudi, surat izin senjata api dan

bahan kimia) dan/atau surat keterangan yang diperlukaan dalam, rangka

pelayanan masyarakat;

4. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (turjawali), yang

bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap

pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

5. Melakukan pendidikan dan melakukan pembinaan dalam ruamg lingkup

lalu lintas kepada masyarakat;

6. Menagani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Dalam memberi pelayanan perlu diselenggarakan pelayanan yang

transparasi atau bersifat terbuka dan mudah di dapatkan masyarakat, akutanbilitasi



5

atau dapat di pertanggung jawabkan sesuai perundang-undangan, kondisional atau

sesuai dengan kemarnpuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap

memegang prinsip efektifitas dan efesien, partisifatif atau peran serta masyarakat

dalam proses pelayanan, kesam ahan hak dan tidak membeda-bedakan, serta

keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pelayanan. Begitu

juga dengan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya adalah pengurusan

Surat Izin Mengemudi yang wajib, di miliki masyarakat pengendara kendaraan

bermotor agar pengendara memiliki kompeterusi dalam berkendara.

Dalam hal ini Kepolisian diberi kewenagan untuk melayani masyarakat

dibidang kamtibnas atau keamanan. Riau Safety Driving Center (RSDC)

Pekanbaru adalah bidang penertiban pelayanan Surat Izin Mengemudi Roda

Empat (SIM A). SIM A maupun SIM A Umum adalah ketetapan Surat Izin

Mengemudi khususnya kendaraan Roda empat yang ditetapkan terhadap

pengendara pengemudi kepemilikan kendaraan, dalam hal ini Sim A ditetapkan

terhadap pemakai kendaraan Roda Empat secara, pribadi bukan dipakai sebagai

angkutan umum, sementara SIM A Umum ditetapkan terhadap pengendara Roda

Empat yang melakukan kegiatan pengangkutan umum maupun angkutan sewa.

Instansi Polri khususnya Satlantas sudah harusnya melaksakan tugasnya dalam

memberikan pelayanan dengan baik yang menjadi acuan atau penilaian terhadap

instansi Polri khususnya Satlantas apakah pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat telah berkatagor-i baik atau belum.

Pengendara Roda Empat diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi Roda

Empat (SIM A) karena dengan SIM A pengendaraan diharapkan memiliki
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kopeterusi berkendara sehingga diharapkan ketertiban dijalan raya dapat terwujud.

Selain itu bagi yang memiliki SIM A juga diberikan rasa tanggung jawab atau

pesan moral untuk tidak memiliki hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri

maupun pengendara lain. Surat Izin Mengemudi Roda Empat (SIM A) juga dapat

digunakan sebagai identitas pengendara mengalami kecelakaan sehingga

memudahkan untuk proses identifikasi.

Dalam penelitian ini penulis memberikan kegunaan pada Surat Izin

Mengemudi Roda Empat (SIM A) sehingga sangat penting bagi pengendara untuk

memiliki SIM A dengan melalui pendataan, uji teori praktik. Dalam penertiban

SIM A dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai perpanjang

tangan pemerintah yang di khususkan untuk memberikan pelayanan diberikan

keamanan, kenyamanan, ketentraman dan yang meliputi tugas-tugas kepolisian.

Menurut Thoa (1995: 181) mengatakan bahwa faktor manusia sebagai pemberi

pelayanan terhadap publik dalam organisasi dianggap sangat menentukan dalam

menghasilkan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas tergantung

pada individu aktor dan system yang dipakai.

Pelayanan publik secara umum cenderung belum mencapai kualitas optimal,

hal ini dapat dilihat dengan banyaknya keluhan masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan public yang lambat, mahal, berbelit-belit, saranaprasarana tidak

memadai yang di berikan oleh instansi atau lembaga pemerintah. Agar

terwujudnya pelayanan publik yang prima terus dibutuhkan StandarOperasional

Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan tugas dan

kewajiban satuan kerja sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masingmasing. Riau
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Safety Driving Center (RSDC) di Polresta Kota Pekanbaru khususnya unit

Regident sebagai instansi pelayanan public memiliki SOP dalam menjalankan

tugas dan kewajibannya, sehingga satlantas dapat menjalankan tugas dan

wewenang sebagai instansi pemerintah dapat terarah dan terorganisir agar tercapai

pelayanan professional.

Standar oprasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,

karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik,

juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat

berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

maupun organisasi swasta agar input yang dimasukkan sesuai dengan yang

diharapkan. Out put dalam hal SIM A ini adalah pengendara kopetensi berkendara

roda 4, mempermudah penegak hukum sebagai akuntabilitasi pengendara yang

memiliki SIM A serta mempermudah atau mempercepat Forensic kepolisian jika

terjadi kecelakaan atau tindak pidana. SIM A berlaku selama lima tahun dan dapat

diperpanjang melalui mekanisme yang telah dilakukan. Tujuan dari perpanjang

SIM A ini adalah tidak lain sebagi control kepolisian akan kopentensi pemilik

kendaraan, dan SIM A dianggap tidak memiliki kekuatan hukum apabila habis

masa berlakunya, keadaan rusak, diperoleh dengan cara tidak sah, data dalam SIM

A di ubah serta dicabut oleh pengadilan karena memiliki terkait dengan tindakan

pidana lalulintas dan sebagainya.

Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai

pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis,

administrasi dan procedural yang sesuai dengan tata, hubungan kerja dalam
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organisasi yang bersangkutan agar apa yang dikerjakan pegawai tidak keluar dari

tugas dan wewenang organisasi maupun pegawai itu sendiri, sehingga visi dan

misi organisasi atau instansi tersebut dapat tercapai. Berikut SOP unit Regident

dalam menjalankan tugasnya:

Tabel I.1 : Standar Operasional Prosedur Pelayanan SIM

Uraian

Kegiatan

Jumlah

Pegawai
Prosedur

Uraian

Pelayanan

Unit/Pejabat

Terkait

Hari/Waktu

Pelayanan

Melayani

Pembuatan

SIM

12 Melampirkan:

 KTP yang Asli

 Foto Copy

KTP Surat

Ket. Sehat

Jasmani Dari

Dokter

 Surat Sehat

 Jasmani Dari

Psikolog

a. Pembuatan SIM A

Rp. 120.000

(90 Menit)

b. SIM BI/II

Rp. 120.000

(90 Menit)

c. SIM A,

Rp. 100.000.

(90 Menit)

d. SIM D

Rp. 50.000.

(90 Menit)

KASUBNIT I Senin-Kamis:

07.30-17.30.

Jum'at:

07.30

Sabtu:

08.00-15.00.

Sumber: Riau Safety Driving Center (RSDC) di Polresta Kota Pekanbaru, 2017

Dengan dibuatnya SOP di atas Riau Safety Driving Center (RSDC) di

Polresta Kota Pekanbaru khususnya unit Regident diharapkan dapat melayani

sesuai dengan tugas wewenangnya sehingga pelayanan prima kepada masyarakat

yang membuat SIM dapat terwujud. Karena tujuan SOP adalah menciptakan
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komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi

pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Dalam undang-undang No 22

tahun 2009 pasal 81 di jelaskan bahwa perbuatan SIM A di Riau Safety Driving

Center (RSDC) di Polresta, Kota Pekanbaru harus sesuai prosedur. Untuk

lebihjelasnya berikut gambaran dalam pelayanan pembuatan Surat Izin

ivlengemudi di Riau Safety Driving Center (RSDC) di Polresta Kota Pekanharu:

Gambar I.I Prosedur Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru 2016
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Berdasarkan gambar diatas telah dijelaskan bagaimana dalam pelayanan

memproduksi SIM. Namur hal ini jugaharus disesuaikan antara berapa yang

melayani dan berapa yang dilayani harus seimbang setiap hari raya sehingga

pelayanan prefesional dapat tercapai.

Dengan jumlah pemohon Surat Izin Mengemudi Roda Empat (SIM A) di

kota pekanbaru saangat banyak jumlahnya, tentu hal ini banyak membawa

permaslahan tersendiri dalam pernbuatannya. Permasalahan yang

munculdiharapkan dapat diminimalkan dengan dengan berbagai aturan, standar

operasional prosedur, kopetensi pegawai yang melayani dan kebijakan yang tepat

dengan tidak merugikan pelayanan maupun yang dilayani sehingga diharapkan

pelayanan frepesional dapat tercapai. Berikut jumlah pemohon SIM di Riau Safety

Driving Center (RSDC) kota Pekanbaru dalam lima tahun terakhir :

Tabel I.2 Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM A) di Riau Safety Driving

Center (RSDC) di Polresta Kota Pekanbaru

No Tahun
Jenis Surat Izin Mengemudi

Jumlah
A Perpanjang A

Umum

Perpanjang

1 2013 23.410 3862 8.789 2295 38.356
2 2014 55.298 4389 7.171 3169 70.027
3 2015 42.832 3763 8.921 2732 58.248
4 2016 41.200 3289 7.142 1754 53.385

Sumber: Riau Safety Driving Center (RSDC) Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan tabel di atas dimana jumlah produksi surat izin mengemudi

SIM A dan SIM A Umum. SIM A berlaku untuk kendaraan mobil penumpang dan
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barang perorangan dengan berat beban tidak melebihi 3.500 kg dengan usia

pengemudi maksimal 17 tahun. Sedangkan SIM A Umum berlaku untuk

kendaraan mobil penumpang dan barang umum dengan berat beban tidak

melebihi 3.500 kg dengan usia pengemudi maksimal 20 tahun. Diketahui tabel

diatas produksi SIM A dan SIM A Umum dan memperpanjang mulai tahun 2013

sampai dengan 2016. Hal ini dimana diketahui jumlah pemohon SIM A yang

palingbanyak pada tahun 2014 sebanyak 70.027 sedangkan pemohon pembuatan

SIM A yang paling sedikit pada Tahun 2013 sebanyak 38.356. Hal ini tentunya

Riau Safety Driving Center (RSDC) Polresta Kota Pekanbaru lebih meningkatkan

pelayanannya secara merata.

Dengan memperhatikan uraian diatas walaupun telah ada SOP dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat namun berdasarkan

pengamatan dilapangan masih ditemui sejumlah fenomena sebagai berikut :

1. Diindikasikan bahwa ketepatan jam kerja petugas pelayanan Riau Safety

Driving Center (RSDC) Polresta Kota Pekanbaru dalam pelayananan

pembuatan SIM A Cenderung masih dipengaruhi waktu masuk jam

pelayanan dimana pelayanan pembuatan SIM A seharusnya sesuai dengan

SOP mulai jam 08.00 Wib melainkan dilaksanakan mulai dengan jam 09.00

Wib serta penutupan pelayanan pembuatan SIM A tidak sesuai jam kerja

yang ditentukan yaitu jam 17.00 Wib melainkan pelayanan pembuatan SIM

sampai dengan jam 16.00 Wib sehingga pelayanan yang diberikan kurang

optimal.

2. Pembuatan SIM A oleh Riau Safety Driving Center (RSDC) di Polresta
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Kota Pekanbaru dalam ketentuannya 90 menit, melainkan cenderung tidak

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melainkan mencapai tiga hari

dalam pembuatan SIM A. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa semakin

tahun pemohon pembuatan SIM A semakin menurun.

3. Ditemukannya Biaya/tarif pembuatan SIM A 120.000 yang telah dipaparkan

di dalam ruangan pembuatan SIM, namun kenyataannya cenderung

mencapai 200.000 dan 250.000 rupiah.

4. Belum sepenuhnya prilaku antri diaplikasikan, sering ditemui temukan

beberapa orang dengan gampang tanpa melalui prosedur yang telah

ditetapkan Misalnya ada orang yang memiliki kenalan pada salah satu

oknum polisi (keluarga Polisi) sehingga pengurusannya dapat

dimudahkandengan cepat tanpa melalu antri terlebih dahulu seperti

peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang pelayan dalam pembuatan SIM A yang telah

dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dengan

judul “Pelayanan Publik Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan

Roda Empat Pada Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru”.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka Polresta Kota Pekanbaru

merupakan instansi yang berwenang dalam pernbuatan. SIM yang ditetapkan oleh

Negara. Polresta Kota Pekanbaru melalui Riau Safety Driving Center diharapkan

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam Pembuatan
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SIM A. Namun pelayanan yang diberikan oleh Polresta Kota Pekanbaru belumlah

cukup maksimal sesuai dengan. SOP yang telah ditetapkan. Maka dari itu

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu. :

1. Bagaimana Pelayanan. Publik Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi

Kendaraan Roda Empat Pada Riau Safety Driving Center Di Polresta. Kota

Pekanbaru ?

2. Apa saja kendala-kendala Pelayanan Publik Pada Pembuatan Surat Izin

Mengemudi Kendaraan Roda Empat Pada Riau Safety Driving Center Di

Polresta Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan masalah

tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelayanan Publik Pada Pembuatan

Surat Izin Mengemudi Kendaman Roda Empat Pada Riau Safety Driving

Center Di Polresta Kota Pekanbaru.

2. Menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelayanan masyarakat maupun pencapaian tujuan Pada Riau Safety Driving

Center Di Polresta Kota Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bermanfaat Sebagai bahan wawasan keilmuan baik kepada penulis maupun
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pembaca sebagai konsep-konsep barn yang berkenaan dengan pelayanan.

2. Bermanfaat Sebagai bahan pemikiran atau masukan kepada pemerintah

untuk sebagai bahan pertimbangan dalam kinerja pelayanan yang berkaitan

dengan pelayanan pembuatan SIM A Pada Riau Safety Driving Center Di

Polresta Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menuangkan ke dalam 6 (enam)

bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bah ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan,

pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan Islam,

kerangkapemikiran, defenisi konsep, konsep operasional dan

operasional variablepenelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN DAN ANNLISA, DATA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
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Bab ini akan membahas tentanggambarar umum lokasi penelitian

yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan

uraian tugas sub-sub bagian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membuat hasil penelitian dan pembahasan

hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai pembahasan di atas, maka bab ini penulis menyajikan

kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting.


