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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era modern ini, kehidupan masyarakat mengalami banyak 

perubahan yang diakibatkan pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang pesat. Salah satu perubahan yang dapat dirasakan secara 

langsung pada saat ini adalah terjadinya perubahan pemikiran masyarakat ke 

arah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan karena seiring dengan 

perkembangan zaman warga masyarakat semakin bijaksana dan memiliki 

pengetahuan yang cukup terkait dengan hak sebagai warga. Kondisi warga 

negara tersebut menuntut adanya pemerintahan yang mampu memenuhi 

berbagai tuntutan dalam semua aspek kehidupannya, terutama dalam 

mendapatkan layanan yang berkualitas dari pemerintah. 

Layanan publik adalah semua bentuk layanan yang disediakan oleh 

pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.1 Hal ini juga 

disebutkan dalam keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa sifat dari layanan publik adalah penyediaan layanan 

yang sangat baik kepada masyarakat yang merupakan manifestasi dari 

kewajiban pejabat pemerintah sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, 

                                                 
1Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 3. 
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untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan alat tolak ukur untuk 

menilai apakah pelayanan tersebut sudah mencapai layanan prima.2 

Layanan prima berkenaan dengan istilah-istilah baru di dunia kerja, 

baik yang menguntungkan maupun nirlaba. Bentuk layanannya ramah, 

tersenyum, sopan, cepat, tepat, terbuka, dan bertanggung jawab. Semua 

tidak dapat dipisahkan dari tiga bagian yang penting, yaitu attitude, skill dan 

knowledge yang berujung pada kompetensi yang dapat diandalkan sebagai 

pemerintah. 

Pelayanan prima dalam bahasa inggris merupakan “Excellent Service” 

yang memiliki pengertian pelayanan yang baik. Bisa dikatakan sangat bagus 

atau terbaik karena sudah sesuai dengan standar layanan yang berlaku atau 

ditetapkan oleh penyedia layanan. Hakikat pelayanan publik adalah 

pelayanan prima yang ditujukan kepada warga masyarakat yang merupakan 

perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai wujud pelayan 

kepada masyarakat. Sejalan dengan rancangan Pasal 1 Ayat 1 UU PP 

25/2009 mengenai pengertian daripada pelayanan publik, bahwa:3 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-
hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, 
jasadan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.” 
 
Oleh sebab itu untuk Kota Batam yang merupakan salah satu kota 

yang memiliki perkembangan yang cepat karena merupakan kota dengan 

lokasi yang sangat strategis karena merupakan sebuah pintu masuknya 

                                                 
2Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 3. 
3Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 1 Ayat (1). 
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negara asing kedalam Indonesia sehingga kota Batam perlu meningkatkan 

tingkat kualitas pelayanan publik dari setiap instansi yang memiliki 

wewenang serta tugas dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Salah satunya yang Peneliti ingin bahas ialah pengurusan izin tentang surat 

izin mengemudi yang merupakan salah satu faktor kualitas keselamatan 

dalam hal mengendarai sebuah kendaraan bermotor. 

Di Kota Batam, angka kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke 

tahun maka secara otomatis angka pemohon SIM juga akan meningkat 

seiring dengan kebutuhan kendaraan bermotor yang terus bertambah. Oleh 

sebab itu disini pelayanan publik khususnya pihak pemerintah dalam 

pengurusan SIM juga harus siap dan selalu up-to-date untuk menangani 

para pemohon SIM. 

Kualitas layanan adalah suatu kondisi di mana hubungan yang 

dinamis dibuat antara pengguna dan penyedia layanan, baik layanan, orang. 

Layanan publik terkait erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan 

waktu, dan infrastruktur yang tersedia. Jika layanan yang diberikan sudah 

seperti yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan 

bahwa layanan tersebut adalah layanan yang berkualitas. Sebaliknya, jika 

layanan yang diberikan tidak mencapai dengan harapan pengguna layanan, 

maka dapat dikatakan bahwa layanan tersebut tidak berkualitas. Baik 

buruknya kualitas layanan tidak didasarkan pada sudut pandang atau 

Sukardi. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



4 

  Universitas Internasional Batam 

persepsi penyedia layanan tetapi lebih didasarkan pada persepsi konsumen 

dan aturan atau ketentuan mengenai kualitas layanan.4 

Layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah masih 

belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan masih adanya berbagai pengaduan masyarakat tentang 

diskriminasi layanan. Misalnya, ada orang yang merasa dipersulit ketika 

menangani KTP (Kartu Identitas Penduduk), SIM (SIM) di lembaga 

pemerintah seperti dikenakan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan 

yang lebih cepat. Selain itu, keluhan lain yang diungkapkan oleh pengguna 

layanan termasuk ketidakpastian waktu, yang menghasilkan kualitas layanan 

yang tidak ideal. Ketidakpastian dari waktu ke waktu dapat menyebabkan 

citra yang tidak menguntungkan instansi pemerintah. Mempertimbangkan 

fungsi utama pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, maka ini 

merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah perlu terus berusaha 

untuk meningkatkan kualitas layanan.5 

Pihak pemerintah yang bertanggung jawab ialah kepolisian yang 

merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menyediakan layanan 

kepada masyarakat. Fungsi pemerintah yang dilakukan oleh polisi di bidang 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah penegakan hukum, 

perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain berfungsi sebagai 

salah satu lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan masyarakat, 

polisi juga memiliki fungsi dalam memberikan layanan administrasi kepada 

masyarakat. Salah satunya adalah layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi 
                                                 
4 Ones Gita Crystalia, "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon 
Progo", ( Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015) 
5 Ibid. 
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yang merupakan salah satu layanan administrasi dasar yang penting. Dalam 

hal demikian diperlukan pihak yang berwenang yaitu Polresta Barelang 

Kota Batam dalam memberikan surat izin mengemudi tersebut.  

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

nomor 9 tahun 2012 pasal 52 ayat 2 tentang Surat Izin Mengemudi 

menyebutkan bahwa wewenang dalam menerbitkan SIM untuk umum 

merupakan Kepala Kepolisian di masing-masing daerah dan didelegasikan 

kepada kepala satuan lalu lintas. Surat Izin Mengemudi adalah bukti 

pendaftaran dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian kepada 

seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat secara fisik 

dan mental, memahami peraturan lalu lintas dan memiliki keterampilan 

untuk mengendarai kendaraan bermotor. 

Oleh karena itu, salah satu hal yang menarik untuk diungkapkan 

dalam penelitian ini adalah apakah layanan pembuatan/penerbitan Surat Izin 

Mengemudi di Kantor Polresta Barelang Kota Batam telah berorientasi pada 

kepuasan masyarakat dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan 

publik. Prinsip pelayanan publik itu sendiri diklarifikasi dalam keputusan 

MENPAN 81/1995 yang juga dikonfirmasi dalam Instruksi Presiden nomor 

I / 1995 tentang peningkatan kualitas aparatur pemerintah kepada publik. 

Berdasarkan dengan faktanya telah terdapat beberapa keluhan bahwa 

dalam hal memperpanjang SIM terdapat pihak yang merasa dirugikan 

karena kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pihak yang 

bersangkutan dalam hal memperpanjang SIM tersebut. Karena dianggap 

melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 50/2010 yang 

melampirkan bahwa biaya untuk memperpanjang SIM B I dengan nominal 

Rp 80.000, sedangkan pada saat adanya pengajuan permohonan perpanjang 

tersebut, pemohon diminta pembayaran nominal sebesar Rp 600.000 yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga keluhan 

bahwa fasilitas yang diberikan dianggap kurang dalam hal praktek ujian 

bahwa yang diberikan merupakan sebuah simulator bukan lori yang asli 

sebagaimana mestinya, disini terdapat kekurangan dalam hal memberikan 

fasilitas serta pelayanan publik yang kurang.6 Berdasarkan dari respon 

masyarakat Kota Batam mengenai pembuatan SIM di polresta Barelang 

Kota Batam memakan waktu yang lama. Hal tersebut akan dibuktikan 

melalui survei terhadap masyarakat yang kelak ingin melakukan pembuatan 

SIM di Polresta Barelang Kota Batam. Maka kita dapat mengetahui fakta-

fakta bagaimanakah pelayanan publik dari Polresta Barelang khususnya 

dalam hal pengurusan SIM dari masyarakat-masyarakat Kota Batam apakah 

sudah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU PP 25/2009. Yang 

kemudian dilengkapi dengan standar pelayanan Sat Lantas yang dimiliki 

oleh Polresta Barelang Kota Batam. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk 

membahas masalah ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT 

IZIN MENGEMUDI GOLONGAN A ( SIM A ) DI POLRESTA 

BARELANG KOTA BATAM .” 
                                                 
6SwaraKEPRI, "Oknum Polisi Diduga Persulit Perpanjangan SIM di Polresta Barelang" 
https://swarakepri.com/oknum-polisi-diduga-persulit-perpanjangan-sim-di-polresta-barelang/ , 
diunduh 12 Agustus 2019 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, Peneliti akan 

menyampaikan 2 (dua) permasalahan untuk dibahas dalam penulisan skripsi 

ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik terkait pembuatan 

Surat Izin Mengemudi Golongan A ( SIM A ) di Polresta 

Barelang Kota Batam ? 

2. Bagaimanakah efektivitas hukum terhadap pelaksanaan 

pelayanan publik terkait pembuatan Surat Izin Mengemudi 

Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota Batam ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

Bahwa ada tujuan dari Peneliti dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik terkait 

pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan A ( SIM A ) di 

Polresta Barelang Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap pelaksanaan 

pelayanan publik terkait pembuatan Surat Izin Mengemudi 

Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota Batam. 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sejumlah manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Agar pembaca mengetahui pelaksanaan pelayanan publik terkait 

pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan A ( SIM A ) di 

Polresta Barelang Kota Batam. 
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2. Agar pembaca mengetahui efektivitas hukum terhadap 

pelaksanaan pelayanan publik terkait pembuatan Surat Izin 

Mengemudi Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota 

Batam. 
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