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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama 

penyelenggaraan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 yang 

mendefinisikan pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk 

pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa 

baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tugas utama aparatur 

birokrasi pemerintah ini pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat sekaligus sebagai abdi Negara. 

Hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik yaitu Negara berkewajiban melayani setiap warga 

Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam 

kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945.
1
  

Dari situ terlihat ada dua hal istimewa yang dimiliki pemerintah sebagai 

sebuah institusi/organisasi. Pertama,  pemerintah  merupakan institusi non profit 

                                                 
  

1
Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alenia ke-empat mengamanatkan bahwa Negara 

wajib : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.  
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yang wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak dan 

kebutuhan dasar warga negaranya. Kedua, pemerintah merupakan satu-satunya 

institusi penyelenggara pelayananan publik dalam  rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memiliki legitimasi untuk memaksakan 

berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan warga negara.  

Artinya dalam pelayanan tertentu yang cakupannya sangat luas, hanya pemerintah 

yang boleh menyelenggarakannya.  

Itulah sebabnya mengapa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi 

pemerintah menuntut profesionalisme dan tanggung jawab moral yang tinggi 

dalam mewujudkan kualitas pelayanan dan kepuasan warga masyarakat pengguna 

jasa. Karena apapun alasannya setiap warga masyarakat tidak akan pernah bisa 

melepaskan diri dan menghindar dari hubungan birokrasi pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik. Sejak mulai dari kandungan ketika seorang 

warga masyarakat diperiksa di rumah sakit milik pemerintah, kemudian mengurus 

akte kelahiran, bersekolah di institusi pemerintah, mengurus Kartu Tanda 

Penduduk (KTP),  surat nikah,  permohonan memperoleh jasa dari pemerintah 

seperti PLN, PDAM dan lain sebagainya, sampai saat meninggal dunia dimana 

ahli waris harus mengurus surat kematian di kelurahan untuk mendapat kapling di 

pemakaman umum.  

Namun sayangnya penyelenggaraan pelayanan publik yang menyentuh 

hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat ini tidak ditopang oleh mekanisme 

dan kualitas pelayanan yang baik. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan yang baik kepada pemerintah seringkali muncul karena kurangnya 
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perhatian birokrasi pemerintah dalam proses pelayanan publik tersebut. Sering 

kita jumpai untuk mengurus hal kecil saja, seperti surat domisili, masyarakat 

pengguna jasa harus dihadapkan pada permasalahan teknis yang terkesan 

mengada-ada. Apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk 

pelayanan publik yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) dan lain-lain, prosedur yang ditetapkan birokrasi pemerintah 

akan semakin rumit. Bahkan yang lebih memprihatinkan, saat masyarakat akan 

menyetor uang untuk negara, seperti membayar tagihan listrik, PDAM atau 

membayar pajak, prosedur yang ditetapkan-pun tidak kalah rumitnya. Logikanya, 

pemerintah seharusnya memberi apresiasi dengan memberi kemudahan semudah-

mudahnya bagi mereka, tapi kenyataannya untuk menyetor uang ke negara saja 

masyarakat harus melewati mekanisme yang panjang dan harus antri karena 

prosedur yang terlalu rumit dan berbelit belit. Sungguh ironis. 

Berdasarkan penelitian situasi terakhir untuk pelayanan publik dari Good 

Developmen Service (GDS) tahun 2002-2004, ada beberapa hal permasalahan 

yang dihadapi yakni pertama, ketidakpastian pelayanan publik, waktu, biasa, cara 

pelayanan. Kedua, diskriminasi pelayanan publik menurut pertemanan, intansi, 

etnis agama. Ketiga, rentetan birokasi, suap pungli menjadi dianggap wajar dan 

bisa diterima. Keempat, orentasi tidak pada pengguna tetapi pada kepentingan 

pelayanan untuk pejabat. Sehingga wajar jika dikalangan umum muncul pameo 

yang ditujukan pada birokrasi pemerintah yaitu : “kalau bisa dipersulit kenapa 

harus dipermudah”.  
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Perilaku aparatur Negara yang sering mempersulit warga pengguna 

layanan tersebut, sebenarnya merupakan implikasi dari monopoli birokrasi 

pemerintah yang  merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi 

untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan 

warga negaranya. Sehingga tidak ada instansi/lembaga lain yang boleh 

menyelenggarakan pelayanan untuk produk-produk tertentu tersebut, seperti  

KTP, Pasport, SIM dan sebagainya. Dampaknya jelas, birokrasi pelayanan 

pemerintah tidak memiliki daya saing. Birokrasi tidak memiliki kompetitor dalam 

menentukan standar pelayanan dan biaya pelayanan bagi masyarakat pengguna 

jasa.  

Dalam kondisi demikian, birokrasi merasa bahwa kewenangan yang 

mereka miliki adalah given. Dan mereka menganggap pelayanan yang mereka 

berikan kepada masyarakat adalah sebagai buah kebaikan mereka. Sehingga 

dalam memberikan pelayanan mereka berkecenderungan menempatkan diri 

sebagai dewa yang berbaik hati memberikan pelayanan pada rakyatnya, karena 

menganggap masyarakatlah yang membutuhkan bantuannya, bukan sebaliknya. 

Bagi masyarakat sendiri tidak tersedianya mekanisme exit voice
2
 dalam 

pelayanan publik menjadikan mereka mau tidak mau suka tidak suka tetap 

                                                 
2 Teori exit voice dikembangkan oleh Albert Hirschman. Mekanisme exit berarti bahwa 

jika pelayanan publik tidak berkualitas maka konsumen/klien harus memiliki kesempatan untuk 

memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik yang lain yang disukainya. Sedangkan 

mekanisme voice berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada 

lembaga penyelenggara pelayanan public. Mekanisme exit biasanya terhambat oleh beberapa 

faktor seperti: kekuatan pemaksa dari negara, tidak adanya lembaga penyelenggara pelayanan 

publik alternatif, dan tidak adanya biaya untuk menciptakan lembaga penyelenggara pelayanan 

publik alternatif. Sedangkan mekanisme voice biasanya tidak efektif karena: pengetahuan dan 

kepercayaan terhadap mekanisme yang ada, dan aksesibilitas serta biaya untuk mempergunakan mekanisme 

tersebut.  
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berusaha mendapatkan produk layanan pemerintah. Hal inilah yang kemudian 

dimanfatkan aparatur birokrasi pelayanan yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat untuk mencari rente ekonomi. Salah satunya dengan mempersulit 

prosedur yang sudah rumit.  

Birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat sering 

menempatkan dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani, sehingga kemudian 

timbul pemikiran reciprositas. Artinya pelayanan yang diberikan harus diimbangi 

dengan kontraprestasi dari pihak yang memerlukan pelayanan. Masyarakat 

sebagai penerima layanan harus mau memberikan imbalan sebagai timbal balik 

dari pelayanan yang diberikan. Pemikiran seperti itulah yang kemudian disebut 

sebagai rent seeking behavior. Sehingga tidak mengherankan jika pelayanan 

publik di Indonesia dicirikan dengan birokrasi yang cenderung korup.  

Jika ditelusuri secara yuridis, hukum positif Indonesia yang memberikan 

landasan formal untuk memperbaiki kinerja birokrasi penyelenggara pelayanan 

publik yang didasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik sudah banyak dan cukup memadai. Antara lain: 1) Undang – Undang  

No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa asas-asas yang menjadi 

landasan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari asas kepastian hukum, 

asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, 

asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan akuntabilitas, 2) Instruksi Presiden                 

No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 3) Instruksi 

Presiden No. 1 tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur 
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Pemerintahan Kepada Masyarakat, 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 5) Keputusan MenPAN                                          

No.Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknis Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik,   6) Undang-undang No 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan 

pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat, dan 7) 

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehingga sudah 

sepatutnya jika birokrasi pemerintah mulai merubah paradigam pelayanan publik 

dari model old publik administration ke model new public administration yang 

pada akhirnya menuju pada model new public sevices dimana organisasi 

pemerintah memiliki mindset bahwa pelayanan pemerintah oleh aparatur birokrasi 

harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, dan menempatkan 

masyarakat sebagai pelanggan dan warga Negara yang berhak atas pelayanan dari 

pemerintah. 

Sejalan dengan prinsip catalitic government, aparatur pemerintah harus 

bertindak sebagai katalisator dan bukannya penghambat dari kegiatan 

pembangunan, termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyarakat secara 

professional dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, tugas pemerintah 

adalah membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri (helping 

people to help themselves). Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan prinsip 

self-help atau steering rather than rowing. Sedangkan sekarang ini yang terjadi 

justru sebaliknya.  
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Jika dicermati, ketidakefisienan dan kelambanan pelayanan publik selama 

ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya sikap aparatur 

pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih ada faktor 

lain yang menyebabkan buruknya kinerja birokrasi pelayanan publik. Secara 

institusioal ada kecenderungan dalam menyusun kebijakan, pemerintah tidak 

berpihak pada kepentingan masyarakat, tapi lebih pada proses dan prosedur  yang 

sebenarnya justru menjauhkan dari tujuan pelayanan itu sendiri. Pemerintah 

terlalu berorientasi pada pertanggungjawaban formal. Sementara penekanan pada 

hasil dan kualitas pelayanan masih terabaikan. Hal ini terlihat dari penyusunan 

kebijakan terkait mekanisme dan prosedur pelayanan publik kebanyakan tidak 

dirancang untuk mempermudah warga dalam menggunakan/mendapatkan 

pelayanan. Tetapi lebih untuk mengontrol perilaku warga agar tidak 

menyalahgunakan pelayanan publik.  

Padahal faktanya justru aparatur birokrasilah yang menyalahgunakan 

kewenangannya itu untuk mendapatkan rente ekonomi dengan memanfaatkan 

kerumitan prosedur tersebut. Parahnya lagi, meskipun mal administrasi banyak 

terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah seakan menutup 

mata untuk menjatuhkan sangsi pada oknum birokrasi yang melanggar. Aturan 

perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik selama ini 

seakan hanya dijadikan alat untuk menakut-nakuti warga masyarakat. Bukan 

untuk menghukum oknum yang terbukti melanggar dan menghambat pelayanan. 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kualitas pelayanan publik 

menjadi isu yang sangat penting dan memiliki dampak yang sangat luas dalam 
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kehidupan ekonomi politik dewasa ini, terutama bagi daerah otonom sendiri. 

Dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dimiliki 

pemerintah daerah berdasar Undang – Undang No 32 Tahun 2004, daerah 

diharapkan mampu mewujudkan good governance yang akan menghasilkan 

birokrasi yang handal, profesional, efisien dan produktif agar dapat memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan 

pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka daerah 

memerlukan biaya yang sangat besar yang tidak cukup hanya berasal dari 

pemerintah pusat. Tapi daerah harus mampu mendapatkan pembiayaan yang 

berasal dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sendiri sebagai sumber 

Pendapatan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam  menggali potensi sumber daya yang dimiliki guna menghimpun 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu indikator 

kemandirian suatu daerah otonom. 

Demikian halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah 

otonom baru. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai 

pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan biaya yang 

sangat besar. Meskipun dana yang diberikan dari pemerintah pusat cukup besar, 

namun sebagai bentuk kemandirian dan upaya  mengurangi ketergantungan dari 

pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap berusaha menggali 

sumber-sumber potensial yang ada guna memperoleh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).  
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Berdasar Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, sumber-sumber PAD Pemerintah Provinsi adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 

Pajak Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), 

Pajak Air Permukaan,dan Pajak Rokok.   

Bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PKB merupakan sumber 

pendapatan yang paling potensial dan memiliki kontribusi cukup besar bagi PAD 

di banding sektor lainnya. Sehingga sudah sepatutnya  bila penerimaan dari sektor 

PKB ini terus dipacu agar setiap tahunnya memberikan kontribusi yang lebih 

besar bagi peningkatan PAD guna mengembangkan pembangunan di wilayah 

Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan intensitas penerimaan sekaligus 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemungutan PKB  dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah dan dikelola oleh Kantor Bersama Samsat.  

SAMSAT merupakan akronim dari Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap. Tujuan utama didirikannya SAMSAT adalah membentuk suatu wadah 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 

guna dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa mengesampingkan 

faktor keamanan. Artinya, dengan dibentuknya SAMSAT pemilik kendaraan tidak 

perlu mendatangi satu persatu instansi pemerintahan ketika akan memenuhi 

kewajibannya terkait masalah dokumen kendaraan bermotor dan pajak kendaraan 

bermotor.  

SAMSAT pada awalnya dibentuk berdasar Keputusan Bersama Tiga 

Menteri yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, 
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Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep/13/XII/1976, Nomor : 

Kep/1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor : 311 tahun 1976, tanggal 28 Desember 

1976, tentang peningkatan kerjasama antar Pemda tingkat I, Komando Daerah 

Kepolisian dan aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya 

mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.  

Kemudian sebagai tindak lanjut atas perubahan perundang-undangan di 

bidang Pertahanan-Keamanan dan di bidang pajak Daerah, tata laksana SAMSAT 

yang dijalankan hingga saat ini didasarkan pada Instruksi Bersama Menteri 

Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 

INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tentang 

pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam 

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang 

merupakan penyempurnaan dari Instruksi Bersama Panglima Angkatan 

Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 

INS/02/II/1993, Nomor : 01/MK.01/1993 dan Nomor : 2A Tahun 1993. 

Di dalam Kantor Bersama Samsat terdapat tiga instansi berbeda dengan 

kewenangan dan fungsi yang berbeda pula. Polisi memiliki kewenangan dalam hal 

penerbitan STNK, sebagai fungsi regulasi dan security. Dispenda berwenang 
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dalam hal pemungutan PKB dan BBN-KB, sebagai fungsi budgeter, dan PT. 

Asuransi Jasa Raharja berwenang dalam pemungutan SWDKLJ sebagai fungsi 

security dan budgeter. Dalam pelaksanaannya ketiga instansi tersebut saling 

berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan sistem dan prosedur yang diatur 

dalam Instruksi Bersama (selanjutnya ditulis dengan Imbers) Menteri Pertahanan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 

INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, dalam 

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).  

Harus diakui bahwa banyak kemudahan yang didapat masyarakat dengan 

dibentuknya SAMSAT dalam pelayanan PKB. Jika awalnya masyarakat harus 

mondar mandir dari satu instansi ke instansi lain untuk membayar Pajak 

Kendaraannya, dengan dibentuknya SAMSAT masyarakat menjadi lebih mudah 

untuk membayar PKB.   

Berdasarkan data Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  di Kantor Bersama 

Samsat Batam yang dirilis tahun 2012, tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan Kantor Bersama Samsat Batam tergolong baik. IKM ini didasarkan 

pada 12 indikator pelayanan yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 

kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab 

petus pelayanan, kemapuan petugas pelayanan, kecepatan petugas pelayanan, 
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keadilan, kesopanan dankeramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya, 

dan kepastian jadwal pelayanan. Bahkan untuk indikator kenyaman dan keamanan 

lingkungan pelayanan, data IKM menunjukkan masyarakat sangat puas atas 

pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Batam. 

Namun sesungguhnya, kategori baik menurut data IKM tersebut tidak 

semuanya sesuai dengan kenyataan dilapangan. Kemudahan yang diperoleh 

masyarkat dengan dibentuknya SAMSAT-pun sebenarnya hanyalah masalah 

efisiensi lokasi pelayanan, belum pada substansi pelayanan itu sendiri. Mengapa 

begitu ? karena secara teknis pelayanan, masyarakat yang akan membayar PKB di 

SAMSAT tetap harus melaui ”beberapa pintu” dan berhadapan dengan tiap 

instansi berbeda dalam satu atap, bukan ”satu pintu” dalam satu atap. Terlebih 

pada tiap pintu diisi oleh instansi berbeda yang memiliki kewenangan dan 

kepentingan berdasar tupoksi yang berbeda dalam memberikan pelayanan, 

sehingga conflic of interest dalam pelayanan PKB masih sering terjadi.  

Hal ini terlihat dari tidak konsistennya kebijakan yang ditetapkan birokrasi 

SAMSAT yang berujung pada menurunnya kualitas pelayanan dan tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PKB di Kantor Bersama Samsat Batam. 

Salah satunya adalah kebijakan registrasi ulang kendaraan bermotor beberapa 

tahun belakangan ini. Munculnya kebijakan registrasi nomor polisi dari seri X ke 

Z banyak mengundang kontroversi. Bukan hanya masalah sosialisasinya yang 

kurang dan mekanismenya yang sangat tidak jelas dan rumit, tapi urgensi dan 
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substansi dilakukannya registrasi ini-pun tidak jelas
3
. Banyak kalangan menilai 

kebijakan tersebut hanya mengada-ada karena sebenarnya ada kepentingan yang 

lebih besar dibalik itu. Banyak kalangan berasumsi bahwa kebijakan tersebut 

hanya untuk “memutihkan” kendaraan gelap. Khususnya kendaraan rakitan tahun 

2004 ke atas.  

Terlepas dari perdebatan dan asumsi dari permasalahan diatas, tidak 

konsistennya kebijakan-kebijakan tersebut jelas berpengaruh pada 

profesionalisme petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat wajib pajak. Khususnya dalam pelayanan PKB. Karena bagaimanapun 

perubahan mekanisme pada sebuah pelayanan di SAMSAT akan berpengaruh 

pada pelayanan lainnya. Termasuk pelayanan PKB. 

Berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 

Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999 (selanjutnya ditulis dengan Imbers), secara 

keseluruhan mekanisme pelayanan pendaftaran kendaraan di Samsat dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu Golongan kesatu, terdiri dari : 

pendaftaran kendaraan baru, perpanjangan STNK setelah lima tahun, pendaftaran 

kendaraan bermotor tukar nama, kendaraan bermotor Eks Dump ABRI, 

pendaftaran kendaraan bermotor Eks lelang negara, pendaftaran kendaraan 

bermotor pindah keluar daerah, pendaftaran kendaraan bermotor dari luar daerah, 

                                                 
3
  Tidak transparannya regulasi mengenai regestrasi ulang dari seri X ke Z, sesungguhnya 

sangat bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 

Informasi Publik, dimana menurut UU tersebut diamanatkan bahwa setiap  warga Negara berhak 

memperoleh informasi  mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Namun kenyataannya setiap 

wajib pajak yang menanyakan dasar diberlakukannya registrasi ulang, petugas Samsat cenderung 

saling melempar jawaban. Sehingga timbul tanda Tanya besar di benak masyarakat wajib pajak. 
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pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Samsat yang 

sama, pendaftaran kendaraan bermotor berubah bentuk/ganti mesin/ganti warna, 

pendaftran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) rusak/hilang, pendaftaran 

kendaraan bermotor ganti Nomor polisi (Nopol), pendaftaran kendaraan bermotor 

CD/CC (PP No. 8 tahun 19570 dan Badan-badan Internasional (PP No. 19/55), 

pendaftaran kendaraan bermotor dengan mengeluarkan STNK dan TNKB 

Rahasia, pendaftaran kendaraan impor dalam keadaan utuh (CBU), dan 

pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan vonis hakim. Golongan kedua, yaitu 

pengesahan setiap tahun. Pada golongan ini dilakukan pembayaran PKB tahunan 

dan pengesahan STNK tahunan, dan golongan ketiga, yaitu pendaftran Surat 

Tanda Coba Kendaraan (STCK).  

Pelayanan di kantor Bersama Samsat Batam dilakukan melalui loket-loket 

sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Imbers tersebut. Di sini pelayanan 

pembayaran PKB tidak diuraikan secara jelas sebagai salah satu proses 

pendaftaran kendaraan bermotor. Hanya secara implisit pembayaran PKB masuk 

dalam golongan kedua sebagai bagian dari pengesahan STNK tahunan yang 

mekanisme pelayanannya dilakukan melalui  5 (lima) loket yaitu : 

1. Loket I    :   Penyediaan/penyerahan formulir pernyataan dan penerangan 

2. Loket II   :  Cek fisik kendaraan bermotor di lapangan 

3. Loket III :  Pendaftaran, penelitian dan penetapan 

4. Loket IV :  Penerimaan pembayaran PKB/BBN-KB dan SDWKLLJ,   

                         penyerahan nota pajak, tanda pelunasan dan pembayaran 

5. Loket V  :  Pengesahan dan penyerahan STNK 
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Sepintas lalu pelayanan melalui loket ini memang dirancang untuk 

memudahkan alur pelayanan karena seperti yang telah diuraikan diatas bahwa 

dalam system kesamsatan ada tiga pelayanan sekaligus dengan melibatkan  tiga 

instansi dengan kewenangan berbeda.  Namun pada kenyataannya justru sistem 

loket inilah ternyata yang membuat pelayanan, khususnya pelayanan PKB, 

menjadi terlalu birokratis dan berbelit-belit. Banyak masyarakat yang mengeluh 

karena banyaknya loket dan panjangnya prosedur yang harus dilalui hanya untuk 

menyetor uang ke Negara. Belum lagi masalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan 

waktu untuk mengurusnya. Akibatnya masyarakat yang awalnya bersemangat 

untuk membayar PKB menjadi enggan karena kecewa dengan pelayanan birokrasi 

yang terlalu prosedural dan dianggap menyusahkan mereka. Hal ini terlihat dari 

panjangnya antrian yang membuat masyarakat jengkel dan akhirnya pulang 

membatalkan niat mereka untuk membayar PKB. Ada juga yang terpaksa 

menggunakan jasa calo yang banyak berkeliaran disekitar lokasi pelayanan. 

Munculnya calo dilokasi pelayanan PKB di kantor Bersama Samsat 

Batam, sebenarnya bisa dijadikan indikator bahwa kualitas pelayanan di Samsat 

Batam belum sepenuhnya baik. Karena secara teori munculnya calo dalam 

pelayanan publik terjadi karena adanya gap pelayanan antara ekspektasi 

masyarakat atas pelayanan yang diharapkan dengan realitas pelayanan yang 

diterima dari birokrasi. Ketika pelayanan yang diharapkan tidak sesuai dengan 

kenyataan, maka muncullah calo sebagai penengah yang mampu menjembatani 

antara kepentingan masyarakat dan birokrasi.  
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Jika dicermati, munculnya calo di lingkungan Samsat Batam pada 

dasarnya merupakan respon atas banyaknya keluhan masyarakat terhadap 

pelayanan birokrasi Samsat yang cenderung berbelit-belit dan tidak transparan 

dalam hal prosedur, biaya maupun waktu pelayanan. Buruknya pelayanan 

SAMSAT terlihat dari perilaku birokrasi yang masih sering menempatkan dirinya 

sebagai penguasa yang harus dilayani dibanding melayani. Akibatnya perilaku 

petugas pelayanan Samsat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sering tidak bertanggung jawab, tidak efisien dan tidak profesional. Karena 

kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki sering terlihat para petugas 

pelayanan berlaku semena-mena kepada wajib pajak. Salah satunya dengan cara 

memberlakukan prosedur yang rumit dan berbelit-belit yang terkesan mengada-

ada agar disuap oleh wajib pajak.  Namun karena tidak semua wajib pajak mau 

membayar suap atau pungli yang diminta petugas pelayanan, sebagian wajib pajak 

lebih memilih memanfaatkan jasa calo untuk membantu menyelesaikan urusan 

mereka.  

Padahal baik membayar pungli langsung ke petugas pelayanan maupun 

meminta bantuan calo untuk menyelesaikan sebuah urusan di Samsat Batam 

sebenarnya sama saja. Karena dalam prakteknya calo juga menyuap petugas untuk 

mendapatkan kemudahan pelayanan. Perbedaan pungli dan suap hanya terletak 

pada subjek dan objeknya berdasarkan persepsi masing-masing aktor. Namun 

begitu, bagi aparat birokrasi menggunakan istilah suap di anggap lebih aman 

dibanding menggunakan istilah pungli.  
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Memang benar, tidak semua masyarakat pengguna calo adalah mereka 

yang kecewa oleh pelayanan birokrasi. Ada juga pengguna calo adalah mereka 

yang memang tidak mau berurusan dengan birokrasi karena alasan kesibukan, 

malas antri, atau karena persyaratan tidak sesuai dengan prosedur. Tapi pengguna 

calo yang disebabkan karena kecewa terhadap pelayanan petugas birokrasi juga 

tak kalah banyaknya. Mereka yang terpaksa menggunakan jasa calo umumnya 

kecewa karena merasa dipimpong dengan alasan tidak jelas, diminta persyaratan 

yang tidak ada dalam prosedur, atau karena enggan membayar pungli yang 

diminta oknum petugas pelayanan.  

Bagi masyarakat golongan pertama yang “sukarela menggunakan calo”, 

mengurus PKB dengan memanfaatkan jasa calo dianggap lebih efisien, tidak perlu 

antri dan semunya serba cepat, dan kenyataannya memang demikian. Jika calo 

yang mengurus pembayaran PKB, segala persyaratan dan prosedur tidak 

dibutuhkan lagi. Cukup membawa STNK asli. Paling lama 15 menit, urusan 

selesai. Sementara bagi masyarakat yang mengurus sendiri, mereka harus antri, 

melengkapi semua syarat yang ada dan menunggu dipanggil dari satu loket ke 

loket lainnya sampai selesai. Jika beruntung setidaknya dibutuhkan waktu satu 

jam hanya untuk membayar PKB, mulai dari pendaftaran sampai disahkan 

kembali STNKnya.  

Melihat kenyataan yang demikian, tentu pemerintah harus segera bertindak 

jika tidak ingin melihat semakin banyak masyarakat yang kecewa dan kemudian 

enggan membayar PKB. Padahal PKB merupakan sumber terbesar PAD yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Akan menjadi sebuah tragedi 
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bila kemudian masyarakat benar-benar mogok membayar pajak karena pelayanan 

yang diberikan birokrasi dianggap menyusahkan mereka. Mulai  tidak jelasnya 

persyaratan, rumitnya prosedur, adanya pungli, banyaknya calo hingga sikap 

petugas pelayanan yang tidak profesional. Sungguh ironis di saat pemerintah 

menghimbau masyarakat untuk taat pajak, disaat yang sama justru birokrasi 

publik sendiri yang mempersulitnya
4
.  

Jika perilaku Apartur birokrasi dianggap sebagai salah satu faktor 

penyebab buruknya kualitas pelayanan PKB di Samsat, itu memang benar. Namun 

dengan menyalahkan perilaku aparatur birokrasi saja sebagai penyebab rasanya 

kurang tepat, karena aparatur birikrasi hanya melakukan pelayanan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapakan. Meskipun jiwa pelayan dan empati seharusnya 

dimiliki setiap aparatur pelayanan tapi batasan dan peraturan yang ada, terkadang 

membuat mereka tidak berani mengambil diskresi atas nama kepentingan 

masyarakat. Sehingga mereka cenderung bingung dalam menerapkan 

profesionalisme dalam pekerjaannya. Jika sudah begitu tujuan dibentuknya 

Samsat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah 

khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor tanpa mengesampingkan 

faktor keamanan, susah diwujudkan karena kebijakan yang ada tidak mampu 

mendukung profesionalisme aparatur birokrasi pelayanan.  

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa dengan berbagai 

upaya dan fasilitas yang telah ada pelayanan birokrasi SAMSAT belum mampu 

memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tujuan yang dituangkan dalam 

                                                 
4
 http://kepri.antaranews.com/berita/15080/verifikasi-di-samsat-batam-hambat-pembayar-

pajak   http://www.batamtimes.com/batam/4098-registrasi-plat-x-masih-menuai-keluhan.html 
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Imbers Tiga Menteri. Apakah kebijakan pelayanan PKB yang ada saat ini tidak 

mampu mendukung peningkatkan profesionalisme pelayanan publik di Kantor 

Bersama Samsat Batam. Melalui tesis ini penulis akan mencoba meneliti  lebih 

jauh berbagai permasalahan yang ada di Kantor Samsat Batam dengan cara 

menganalisi kebijakan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini 

menjadi pedoman tata laksana SAMSAT, sekaligus melihat tingkat 

profesionalisme petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan publik di 

Kantor Bersama Samsat berdasar Berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 

INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999. 

Terdapat beberapa peneliti terkait dengan kebijakan pelayanan di 

SAMSAT, namun pokok bahasan yang menjadi fokus penelitiannya berbeda 

dengan tesis yang penulis teliti, sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda. 

Antara lain:  

1. Tesis Marlina Dewi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004  

dengan judul Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Laksana SAMSAT 

di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Semarang. Tesis tersebut 

meneliti tentang hubungan komuniksai, sumber daya manusia dan 

koordinasi dengan tingkat efektifitas implementasi kebijakan pedoman tata 

laksana SAMSAT. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan data primer 

dengan uji reliabilitas dan uji validitas disimpulkan bahwa ada hubungan 

positif dan signifikan antara komuniksai, sumber daya manusia dan 

koordinasi terhadap efektifitas implementasi kebijakan secara simultan. 
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2. Tesis Sumardi, T H Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004 dengan 

judul Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Bersama SAMSAT 

Kabupaten Wonosobo. Tesis tersebut meneliti tentang hubungan antara 

sistem dan prosedur, kemapuan dan keterampilan petugas serta sarana dan 

prasaran baik secara partial maupun bersama-sama terhadap kualitas 

pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hasil yang diperoleh adalah variable 

sistem dan prosedur, kemapuan dan keterampilan aparat dan sarana dan 

prasaran memiliki hubungan positif terhadap kualitas pelayanan publik. 

3. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat masalah ini dalam 

suatu penulisan tesis yang berjudul "KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN 

PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR 

BERSAMA SAMSAT BATAM.” 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang 

ingin di`rumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan PKB di Kantor Bersama 

Samsat Batam berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, 

Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999 ? 

2. Sejauh mana keberhasilan kebijakan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 
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INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999 dalam 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan PKB di Kantor 

Bersama Samsat Batam?  

3. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan Imbers? 

 

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasar latar belakang dan pokok permasalahan yang dirumuskan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisi emplementasi pelaksanaan kebijakan 

pelayanan PKB di Kantor Bersama Samsat Batam berdasar Instruksi Bersama 

Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999. 

2. Untuk  mengkaji sejauh mana keberhasilan kebijakan Instruksi Bersama 

Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999 dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme 

pelayanan PKB di Kantor Bersama Samsat Batam, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan Imbers 

 

Sedangkan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

manfaat secara praktis dan akademis, yaitu : 
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1. Manfaat praktis, dapat dijadikan masukan bagi aparatur pelayanan di Kantor 

Samsat Batam serta rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk menyusun 

sebuah kebijakan baru terkait pelayanan PKB dalam peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Manfaat akademis, dapat memberikan kontribusi dan dijadikan acuan bagi 

penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan seputar 

praktek penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

1. 4 Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini, peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk 

tesis yang peneliti susun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang peneliti 

melakukan penelitian, perumusan masalah apa yang peneliti jadikan 

fokus pembahasan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat 

dari hasil penelitian yang peneliti lakukan serta, sistematika penulisan 

yang peneliti susun dalam laporan Tesis. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Bab ini peneliti membahas Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang 

penelitian penelitian terdahulu dan pembahasan yang peneliti kutip dari 

buku-buku yang berhubungan dengan topik serta berisikan Landasan 

Teori yang di dalamnya menjelaskan teori hukum apa saja yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini serta landasan konsepsional yang 
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berhubungan dengan Kajian  Analisis Kebijakan Pelayanan PKB 

berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, 

Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999) 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab  ini berisikan paparan tentang Rancangan Penelitian yang peneliti 

lakukan , Objek yang menjadi objek penelitian yaitu  Kajian  Analisis 

Kebijakan Pelayanan PKB berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 

INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999), 

teknik yang peneliti gunakan dalam penelitain ini adalah penelitian 

hukum Sosiologis, serta Metode analisis  data yang peneliti lakukan 

guna mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Di dalam Bab IV peneliti membagi dua bahasan yaitu Hasil Penelitian 

dan pembahasan. Hasil Penelitian berisikan hasil observasi lapangan 

dan wawancara dengan berbagai narasumber dari Instansi terkait 

pelayanan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Batam. Pembahasan 

berisikan tentang paparan guna menjawab rumusan permasalahan dan 

menjawabnya dengan mengkaji  hasil wawancara yang didasarkan pada 

Kebijakan Pelayanan PKB berdasar Instruksi Bersama Menteri 

Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 
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Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999.  

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN  DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dan rumusan masalah 

dalam penelitian ini, serta menjelaskan keterbatasan yang peneliti 

hadapi serta rekomendasi kepada Instansi dan masyarakat terkait kantor 

bersama SAMSAT Batam 
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