
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Surat Izin Mengemudi ( SIM ) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus

dimiliki oleh pengendara bermotor. Dengan adanya SIM menandakan bahwa

seseorang telah layak untuk membawa kendaraan mereka dengan ketentuan yang

harus dipatuhi pada saat berkendara di jalan raya. SIM juga berfungsi sebagai

identitas pelengkap, dengan begitu bisa meminimalisir kejahatan pada pencurian

kendaraan bermotor yang sering terjadi belakangan ini ( UU Lalu Lintas no.14 th

1992 ), namun saat ini kebanyakan dari masyarakat menganggap remeh kegunaan

SIM tersebut, padahal mereka bisa dengan mudah memperolehnya,dengan cara

melakukan pembuatan SIM di Polresta Bandar Lampung.

Peranan pihak kepolisian khususnya fungsi dari Unit Pelayanan SIM sangat

diperlukan. Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa untuk membuat SIM

prosesnya tidaklah rumit seperti apa yang mereka bayangkan selama ini, dimana

mereka masih beranggapan bahwa untuk mendapatkan SIM prosesnya masih

sangat rumit serta bertele-tele, bahkan sebagian masyarakat saat ini lebih tertarik



membuat SIM dengan cara “instant” yaitu hanya dengan membayar sejumlah

uang yang cukup besar kepada

beberapa oknum kepolisian, kemudian mereka bisa segera mendapatkan SIM

tersebut atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan “SIM Tembak”.

Polresta Bandar Lampung merupakan kesatuan kantor kepolisian yang berada di

kota besar Bandar Lampung, dan menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa untuk pembuatan atau penerbitan

SIM dilakukan disetiap Polisi Resor (Polres) dimasing-masing wilayah atau

kabupaten, sedangkan untuk kota Bandar Lampung sendiri pembuatan atau

penerbitan SIM ditempatkan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar

Lampung, dalam hal ini dikhususkan kepada pembuatan SIM A dan C yaitu bagi

kendaraan roda dua dan roda empat, sedangkan untuk pembuatan SIM B1 atau

untuk kendaraan berat ditempatkan di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

Selain pelayanan pembuatan SIM, disini pihak Polresta juga menyediakan jasa

perpanjangan SIM melalui mobil SIM keliling, yang setiap hari senin sampai

dengan jumat mobil SIM keliling tersebut datang ke lokasi-lokasi tertentu yang

sudah ditentukan sebelumnya, namun untuk penelitian kali ini peneliti fokuskan

kepada pembuatan SIM baru di Polresta Bandar Lampung

Disini pihak Polresta Bandar Lampung mengemban tugas yang berat dimana

mereka harus bisa memberikan kesan yang baik atau menciptakan citra positif

dimata masyarakat, terciptanya suatu citra perusahaan yang baik atau positif



dimata khalayak atau publik merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan

bagi suatu lembaga, karena hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan kehidupan

perusahaan dimasa yang akan datang.

Citra positif tersebut dapat timbul apabila usaha dalam pelayanan yang diberikan

oleh Pihak Polresta khususnya unit pembuatan SIM diiringi dengan pelayanan

yang baik pula bagi para pengendara yang hendak membuat SIM, baik dari

tingkah laku, cara penyampaiannya, serta keramahtamahannya (Moenir, 2002).

Hal tersebut akan menularkan citra serupa terhadap semua yang dihasilkan oleh

lembaga tersebut, termasuk para pekerja didalamnya ( employee relation ) yang

akan menjadi suatu kebanggaan sendiri selain akan menimbulkan rasa memiliki (

sense of belonging ) terhadap lembaga tempat mereka bekerja.

Citra bersifat abstrak tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian. Baik

semacam tanda respek dan rasa hormat dari publik terhadap perusahaan dilihat

sebagai badan usaha atau personilnya yang baik, dapat dipercaya, profesional

serta dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan yang baik. (Rosadi Ruslan,

1995:66 )

Citra akan timbul melalui penyebaran informasi mengenai kualitas yang akan

ditingkatkan dikalangan publiknya. Informasi yang disampaikan dapat membuat

suatu keputusan yang lebih dipercaya dan akurat sehingga citra perusahaan akan



terbentuk. Tanpa citra yang baik, perusahaan akan berada pada kondisi yang

kurang menguntungkan.

Peranan unit pelayanan SIM adalah membantu masyarakat yang hendak membuat

surat izin mengemudi (SIM), sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana

masyarakat diharuskan mengikuti beberapa rangkaian tes yang diadakan oleh

pihak kepolisian dan membayar sejumlah biaya administrasi. Apabila mereka

lolos dalam pelaksanaan tes tersebut, mereka bisa mendapatkan SIM sesuai

dengan jenis kendaraannya.

Namun apabila mereka tidak lolos dalam pelaksanaan tes, para pengendara

diharuskan untuk mengulang, saat ini fasilitas untuk melakukan ujian SIM sudah

lebih lengkap dengan adanya “AVIS (Audio Visual Intelectual System)”dimana

peserta hanya butuh konsentrasi mendengarkan petunjuk lewat audio dan melihat

soal yang ditampilkan oleh proyektor sehingga tidak akan terjadi manipulasi data,

dan apabila dalam proses pembuatan SIM dilakukan secara tertib baik itu pada

saat ujian teori maupun ujian praktek maka pihak kepolisian pun otomatis akan

memiliki citra positif di mata masyarakat dan polisi bisa menjadi mitra yang baik

bagi masyarakat (polri website: www.polresta-bandarlampung.com)

1.2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ilmiah kali ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti,

yaitu :



 Bagaimanakah Peranan Unit Pelayanan SIM dalam membentuk citra

positif polisi sebagai mitra masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan:

 Untuk mengetahui Peranan Unit Pelayanan SIM dalam membentuk citra

positif polisi sebagai mitra masyarakat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini, yaitu:

1. Secara teoritis dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjut

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

penulis sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa/i terhadap

peranan Unit Pelayanan SIM dalam membentuk citra positif polisi sebagai

mitra masyarakat


