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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, 

jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara 

untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya 

sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 

buruknya penyelenggara pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 pun secara tegas menyatakan salah satu tujuan didirikan Negara Republik 

Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mensejahterakan 

kehidupan bangsa. 

 Didasari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih 

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta 

kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun 

melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian 

jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak 

transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain sehingga 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Secara garis besar 

bahwa citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap 
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suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek akan di 

tentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan kondisi terbaiknya. Untuk 

mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan 

pelayanan publik yang prima. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik 

dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan 

terintegrasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

undang-undang. 

Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini menjadi landasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Asas ini merupakan jembatan antara norma 

hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis, Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) merupakan suatu bagian yang pokok 

pelaksanaan atau realisasi Hukum Tata Pemerintahan atau administrasi Negara 

dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan pemerintahan 

Negara dalam arti luas. Asas ini digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan 

kekuasaan Negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada 

umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya, jadi Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ini diterapkan secara tidak langsung sebagai 

salah satu dasar penilaian. 

Asas ini merupakan kaidah hukum tidak tertulis sebagai pencerminan 

norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi, 

disamping mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa beberapa asas diantaranya dapat disisipkan dalam berbagai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tolak ukur bagi hakim 

dalam hal mengadili perkara gugatan terhadap pemerintah mengenai perbuatan 

melawan hukum oleh penguasa. Asas ini juga dapat dipahami sebagai asas-asas 

umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan 

pemerintahan itu menjadi lebih baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, 

pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan 

sewenang-wenang. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, 

religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa 

aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan 

merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, ada jaminan 

bahwa pelayanan publik yang diberikan akan membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat akan merasa memiliki pelayanan 

publik tersebut sehingga pelaksanaannya diterima dan didukung penuh oleh 

masyarakat. 

Layanan publik di Indonesia, dari dahulu hingga kini, lebih dominan sisi 

gelapnya ketimbang sisi terangnya, selain mekanisme birokrasi yang bertele-tele 

ditambah dengan petugas birokrasi yang tidak professional. Sudah tidak asing lagi 

kalau layanan publik di Indonesia dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi 

dan sangat beralasan kalau World Bank, dalam World Development Report 2004, 

memberikan stigma bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses oleh orang 

miskin, dan menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang pada 

akhirnya membebani kinerja ekonomi makro, alias membebani publik 
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(masyarakat). Jadi sangat dibutuhkan peningkatan kualitas dan menjamin 

penyediaan pelayanan publik serta memberi perlindungan bagi warga Negara dan 

penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik oleh pemerintah. Secara konstitusional, juga merupakan kewajiban Negara 

melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka 

pelayanan publik.  

Salah satu bidang pelayanan umum yang terdapat di Kota Malang adalah 

SAMSAT CORNER di  Mall Olympic Garden. Terbentuknya gerai SAMSAT 

CORNER di  areal pertokoan MOG, tidak lepas dari usulan Pemkot Malang dan 

Polresta Malang. Tujuannya sudah tentu, yaitu lebih meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Apalagi saat ini, jumlah kendaraan yang semakin banyak, 

kehadiran SMSAT CORNER sangat di perlukan, untuk memberikan kemudahan 

dalam pembayaran pajak. Aktivitas pokok yang di tawarkan oleh SAMSAT 

CORNER adalah memberikan pelayanan dalam pembayaran pajak, namun untuk 

pembuatan nopol kendaraan tidak dapat di lakukan pada SAMSAT CORNER di  

Mall Olympic Garden. Selain itu untuk menciptakan kenyamanan bagi konsumen 

serta untuk mengantisipasi terjadi nya penyelewengan maka di gerai SAMSAT 

CORNER juga ada petugas dari BRI yang menangani masalah pembayaran pajak. 

Layanan SAMSAT CORNER ini bertempat di Mall Olympic Garden 

lantai satu FF-53. Tujuan adanya SAMSAT CORNER di MOG adalah agar 

masyarakat Kota Malang yang mengurus perpanjangan PKB mendapatkan 

pelayanan yang prima. Berbeda dengan sebelumnya di mana masyarakat Kota 

Malang harus mengantri hingga dengan kisaran waktu 30-60 menit dan 
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berdesakan di satu tempat yakni di Polres Malang. Kini, cukup lima menit saja 

masyarakat Kota Malang dapat mengurus perpanjangan tanda kendaraan bermotor 

dengan nyaman dan mudah. Layanan ini merupakan inovasi Polresta Kota Malang 

untuk meningkatkan citra pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan ramah. 

Namun demikian dari hasil pengamatan yang secara langsung dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan SAMSAT CORNER 

di MOG pada waktu-waktu tertentu belum dapat secara maksimal dilakukan. 

Kondisi tersebut terjadi ketika hari libur, dimana masyarakat banyak yang 

mengurusi kewajiban perpajakannya sekalian berlibur dan berbelanja sehingga 

menyebabkan terjadinya antrian yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan 

adanya ketidaksiapan pengelola SAMSAT CORNER di MOG dalam memberikan 

pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Ketidaksiapan tersebut dapat 

dikarenakan masih terbatasnya jumlah pegawai yang memberikan pelayanan 

kepada para wajib pajak dan tempat yang dirasakan belum mencukupi. Kenyataan 

tersebut menjadikan suatu bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sehingga dapat memberikan citra yang baik atas keberadaan 

SAMSAT CORNER di MOG. 

Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti tentang adanya 

SAMSAT CORNER mengingat Mall Olympic Garden merupakan pusat 

perbelanjaan yang terkenal di Kota Malang dan menjadi inovasi baru dari pihak 

Kepolisian. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui “Citra Pelayanan Publik 

Melalui Samsat Corner” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan 

dari penelitian ini adalah bagaimana citra pelayanan publik SAMSAT CORNER 

menurut para pengguna jasa di Kota Malang ini ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan citra 

pelayanan publik melalui SAMSAT CORNER menurut para pengguna jasa di 

Kota Malang tentang pelayanan publik ini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat menjadi literatur Universitas Muhammadiyah Malang 

untuk menambah informasi penelitian komunikasi. 

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti lainnya dalam melakukan 

penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Polresta Kota 

Malang tentang respon dari masyarakat mengenai pelayanan publik 

SAMSAT CORNER. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
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