BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya, pelayanan publik dapat mencakup semua aspek
kehidupan yang terbilang luas. Dalam kehidupan bernegara, yang mana
negara memiliki kewajiban agar setiap warga negara dan penduduk dilayani.
Dalam rangka pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 guna mewujudkan segala hak
dan kebutuhan dasar warga negaranya. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, ada definisi
pelayanan publik yaitu layanan yang memenuhi kebutuhan layanan barang
dan/atau layanan administrasi bagi seluruh warga negara dan penduduk yang
disediakan oleh penyelenggara layanan umum. Semua aktivitas disediakan
sesuai dengan konteks permintaan.
Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang
merupakan lembaga serta petugas sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Peran pemerintah adalah untuk menyediakan layanan umum yang dibutuhkan
oleh masyarakat, termasuk peraturan atau bentuk layanan lainnya, untuk
memenuhi kebutuhan penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, utilitas, dan
lainnya.1 Sejak tahun 1990 banyak masyarakat yang memberikan penekanan
kepada negara maupun pemerintah agar kualitas pelayanan diupayakan untuk
ditingkatkan.

Evi Prismawati, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten
Sukoharjo),” Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.
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Di

Indonesia,

pemerintah

telah

sejak

lama

bekerja

untuk

mengupayakan peningkatan layanan, termasuk melalui Surat Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang
Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Guna lebih mendorong lembaga
pemerintah dalam komitmennya untuk memberikan masyarakat suatu
pelayanan yang meningkatkan kualitasnya, maka Instruksi Presiden No. 1
Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur
Pemerintah Kepada Masyarakat. Tidak hanya itu, kemudian pemerintah
menerbitkan Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.2 Upaya terus dilakukan
dengan perkembangan-perkembangan semakin terkini dan sesuai zaman
yakni yang terakhir atau terbaru kini telah diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk
memperbaiki pemenuhan kewajiban negara dalam melayani masyarakatnya
selaras dengan yang diatur dalam peraturan positif negara.
Perseorangan, sekelompok orang ataupun badan hukum merupakan
pihak penerima layanan public yang mana mereka memiliki hak dan juga
kewajiban akan suatu pelayanan publik.3 Subjek yang dimaksud ialah
masyarakat ataupun warga negara, yang mana dalam hal ini berarti
masyarakat merupakan pihak yang menerima langsung manfaat pelayanan
publik serta secara tidak langsung. Masyarakat yang merupakan pengemban
hasil dari pelayanan umum juga memiliki harapan terhadap cara kerja
penyelenggara pelayanan publik yang professional. Penyelenggara pelayanan
2
3

Prismawati.
Prismawati.
Universitas Internasional Batam

Tiara Wulandari. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Sebagai Pengguna Jasa
Transportasi Umum Trans Batam.
UIB Repository©2019

3

publik dalam hal ini memiliki kewajiban kepada setiap warga negara tanpa
terkecuali dalam memberikan pelayanan umum yang baik, yang mana akan
hal ini berarti termasuk warga negara maupun penduduk yang berkebutuhan
khusus atau yang juga disebut dengan penyandang disabilitas.
Disabilitas sendiri merupaka istilah yang cukup baru yang digunakan
untuk menjelaskan keadaan seseorang yang lemah atau kurang dalam mental,
sensorik, fisik, kognitif, perkembangan emosional atau gabungan lebih dari
satu keadaan tersebut.4 Pada masa kini istilah disabilitas lebih sering
digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya yaitu penyandang cacat.
Hal ini dikarenakan dengan menggunakan istilah disabilitas memberi kesan
yang lebih halus dan lebih sopan dibanding penyebutan sebelumnya. Istilah
disabilitas mungkin terdengar masih asing bagi sedemikian orang, namun
dalam ranah pemerintah sendiri telah menggunakan istilah tersebut. Hal
demikian dapat dilihat bahwa Indonesia sendiri telah memiliki ataupun
menerbitkan peraturan khususnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut UUPD) yang
telah menggunakan istilah lebih universal.
Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki haknya dengan setara,
tidak terkecuali bagi warga negara dengan keterbatasan atau disabilitas.
Dalam UUPD bahkan secara eksplisit tercantum bahwa setiap penyandang
disabilitas memiliki hak-haknya sebagai penyandang disabilitas seperti hak
untuk hidup, privasi, mendapat pekerjaan, kesehatan, politik, dan lain
sebagainya yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UUPD. Terkait dengan hakFransisca Erlinda Retno Ariani, “Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara” (Atma Jaya Yogyakarta, 2015).
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hak yang melekat pada penyandang disabilitas yang mana salah satunya
adalah hak aksesibilitas dan pelayanan publik. Bahwasannya pemerintah
selaku penyelenggara pelayanan public bagi masyarakat memiliki kewajiban
bekerja dengan baik untuk memenuhi segala kewajibannya, salah satunya
ialah memerhatikan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang
disabilitas dalam pelayanan public yakni terkait aksesibilitas yang layak dan
juga guna mempermudah bagi mereka.
Menilai baik tidaknya suatu pelayanan adalah dengan melihat bahwa
pelayanan dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan guna
mensejahterakan masyarakat. Aksesibilitas yaitu satu dari sekian banyak hak
penyandang disabilitas yang harus dipenuhi ialah akses layanan publik
transportasi atau angkutan umum. Angkutan Umum adalah kendaraan umum
yang dapat digunakan setiap orang yang disediakan oleh pemerintah, swasta
ataupun pribadi untuk mengangkut orang ataupun barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan cara menyewa atau membayar.5 Angkutan umum itu
sendiri tidak hanya berupa satu jenis saja yakni ada carry, bis/bus dan taksi,
bahkan terkait hal ini pada beberapa atau rata-rata kota di Indonesia telah
memiliki angkutan umum perkotaan atau bus kota yang disediakan oleh
pemerintah.
Kota Batam menduduki predikat di Provinsi Kepulauan Riau (yang
selanjutnya dapat ditulis Prov. Kepri) sebagai kota terbesar dan merupakan
kota yang dengan populasinya menjadikan ia kota terbesar nomot 3 di
Sumatera, yang pertama dan kedua diduduki oleh Medan dan Palembang.
Novand Repindo Simanulang, “Evaluasi Kepuasan Penumpang Terhadap Kualitas Pelayanan
Jasa Angkutan Umum Bus DAMRI Royal Trayek Sintang-Pontianak” (Atma Jaya Yogyakarta,
2016), http://e-journal.uajy.ac.id/10982/.
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Jumlah penduduk Kota Batam yang tercatat pada Tahun 2010 mencapai
949.775 jiwa.6 Pulau yang disebut sebagai Kota Madani ini memiliki hampir
fasilitas umum yang barangkali kota lain belum memiliki padahal kota ini
termasuk kota yang terbilang tidak luas. Salah satu fasilitas yang dimiliki
Batam ialah angkutan umum perkotaan yang disebut Trans Batam atau yang
selama ini lebih sering disebut dengan Busway. Trans Batam merupakan
angkutan atau transportasi umum perkotaan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Kota Batam.

Gambar 1. Transportasi Umum Trans Batam
Terhitung walaupun masih lebih banyak masyarakat yang memilih
untuk menggunakan transportasi pribadi, tidak dapat dikesampingkan bahwa
faktanya masih banyak juga masyarakat yang lebih memilih menggunakan
transportasi umum seperti Trans Batam ini. Fasilitas Trans Batam saat ini
telah mengalami peningkatan dalam jumlah armada dan juga jalur trayeknya,
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hal ini menjadi semakin membuat masyarakat sangat terbantu. Adanya Trans
Batam ini juga lebih meringankan masyarakat jika dibandingkan dengan
transportasi umum lainnya, hal tersebut dikarenakan dengan jarak tempuh
atau jarak tujuan penumpang yang dekat maupun jauh hanya dibandrol
dengan kisaran harga sebesar Rp 4.000,- saja. Kelebihan dengan adanya
Trans Batam ini juga sangat membantu bagi murid-murid sekolah yang mana
membuat mereka dapat lebih mandiri. Nominal yang juga terbilang ramah
dikantong para pelajar yang mana khusus bagi pelajar tiket Trans Batam
hanya berkisar Rp 2.000,-.
Pelayanan publik adalah tolak ukut yang paling terlihat untuk kinerja
pemerintah. Masyarakat secara langsung dapat menilai dari menerima cara
kerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan yang diberikan. Berhasil
membangun kinerja layanan umum secara profesional, efektif, efisien, dan
optimal akan menciptakan dan mengangkat citra positif Pemerintah Kota
Batam di mata masyarakatnya. Fasilitas transportasi umum untuk trans batam
menyediakan bangunan khusus bagi calon penumpang atau pengguna Trans
Batam yang mana bangunan tersebut merupakan aksesibilitas untuk masuk ke
dalam bus Trans Batam. Bangunan yang berfungsi sebagai aksesibilitas
tersebut dikenal dengan sebutan Halte.
Halte yang merupakan sarana aksesibilitas penumpang trans batam
terdapat di banyak titik menyebar di seluruh kota yang berjarak kurang lebih
500 meter antara satu halte ke halte selanjutnya, penyediaan bangunan halte
sepatutnya menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan secara teliti oleh
pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Dengan melihat pada
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wujud nyatanya penulis melihat bahwa halte-halte yang ada belum
sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ada, contohnya seperti penulis
melihat bahwa halte sebagai aksesibilitas penumpang Trans Batam dibangun
belum dengan memperhatikan fungsinya dengan utuh yang mana belum
ramah bagi penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Gambar 2. Halte Trans Batam di Tiban Dermot
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis berusaha
membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang
berfokus kepada keefektifan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang
disabilitas sebagai pengguna layanan jasa transportasi umum Trans Batam
sehingga tersusunlah dengan judul: “PELAYANAN PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS FISIK SEBAGAI PENGGUNA JASA
TRANSPORTASI UMUM TRANS BATAM”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah yang teruraikan
diatas, sehingga ditarik rumusan masalah mengenai Pelayanan Publik Bagi
Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans
Batam sebagai berikut:
1.

Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh Trans Batam kepada
penumpang penyandang disabilitas?

2.

Apa saja kendala yang dialami dalam memberikan layanan Trans Batam
terhadap penumpang penyandang disabilitas?

3.

Apakah upaya atau solusi yang dapat diberikan atau dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik dalam layanan transportasi umum Trans
Batam guna memenuhi hak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan ditetapkan guna memperoleh manfaat dan
mengenai sasaran yang akan dicapai. Berikut adalah tujuan yang hendak
dicapai dalam penyusunan penulisan skripsi dengan judul ‘Pelayanan
Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Jasa Transportasi
Umum Trans Batam’ ini:
a.

Untuk menganalisa tingkat keefektifan atas pelayanan publik terkait
layanan Trans Batam yang diberikan kepada masyarakat terutama
bagi penumpang penyandang disabilitas.
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b.

Untuk menganalisa kendala-kendala penyelenggara pelayanan publik
dalam memberikan layanan Trans Batam bagi penumpang
penyandang disabilitas.

c.

Untuk menganalisa upaya atau solusi yang dapat diberikan atau
dilakukan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik dalam layanan
transportasi umum Trans Batam terhadap penyandang disabilitas
sebagai pengguna jasa.

2.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian untuk
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a.

Agar dapat mengevaluasi tingkat keefektifan atas pelayanan publik
terkait layanan Trans Batam yang diberikan kepada masyarakat
terutama bagi penumpang penyandang disabilitas.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membongkar kendala-kendala
yang selama ini menjadi penghalang penyelenggaraan pelayanan
publik dalam layanan Trans Batam khususnya bagi penumpang
penyandang disabilitas.

c.

Agar dapat memberikan solusi yang dapat diupayakan yang
sekiranya dapat menjadikan pelayanan publik transbatam menjadi
pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna
jasa angkutan.
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