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1.1.  Latar Belakang 

Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi 

kebutuhan dasar dan hakhak 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 UndangUndang 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  aparatur  yang belum memadai.  Hal  ini  terlihat  dari masih  banyaknya  keluhan 

dan  pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  massa, 

seperti  :  prosedur  yang  berbelitbelit,  tidak  ada  kepastian  jangka  waktu  penyelesaian, 

biaya  yang  harus  dikeluarkan,  persyaratan  yang  tidak  transparan,  sikap  petugas  yang 

kurang  responsif,  dan  lainlain  sehingga menimbulkan  citra  yang  kurang baik  terhadap 

citra  pemerintah.  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 perundangundangan dalam bentuk undangundang. 

Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene besignelen van behoorlijk 

bestuur)  ini  menjadi  landasan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Asas  ini 

merupakan jembatan antara norma hokum dan norma etika yang merupakan norma tidak 

tertulis, Asasasas 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 Asasasas Umum Pemerintahan Yang baik 

(AAUPB) ini diterapkan secara tidak langsung sebagao salah satu dasar penilaian. 

Asas  ini  merupakan  kaidah  hokum  tidak  tertulis  sebagai  pencerminan  norma 

norma  etis  berpemerintahan  yang  wajib  diperhatikan  dan  dipatuhi,  disamping 

mendasarkan  pada  kaidahkaidah  hokum  tertulis.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan 

bahwa  beberapa  asas  diantaranya  dapat  disisipkan  dalam  berbagai  ketentuan peraturan 

perundangundangan  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  asasasas  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 

sewenangwenang. Sehingga perlu memperhatikan nilainilai, system 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 

Citra  layanan  publik  di  Indonesia,  dari  dahulu  hingga  kini,  lebih  dominan  sisi 

gelapnya  ketimbang  sisi  terangnya,  selain  mekanisme  birokrasi  yang  berteletele 

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  (masyarakat).  Jadi  sangat  dibutuhkan 

peningkatan  kualitas  dan  menjamin  penyediaan  pelayanan  publik  serta  member 

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. 

http://itjen‐depdagri.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23 

Pada  tanggal  14  Desember  2007,  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  (Polrestabes) 

Surabaya  membuka  layanan  perpanjangan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  untuk  kali 

pertama  di  sebuah  pusat  perbelanjaan  di  Indonesia.  Layanan  ini  diberi  nama  SIM 

CORNER yang bertempat di Plaza Tunjungan Surabaya. Tujuan adanya SIM CORNER

http://itjen-depdagri.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23


ini agar masyarakat Surabaya yang mengurus perpanjangan SIM mendapatkan pelayanan 

yang  prima.  Prinsip  pelayanan  prima  (service  excellent)  dalam  kegiatan  humas  dapat 

dipahami  sebagai  pedoman  bagi  institusi  atau  perusahaan  untuk  melakukan  suatu 

kegiatan pelayanan prima yang  ingin diterapkan kepada pelanggan atau konsumen yang 

ingin dicapainya. Di dalam prinsip pelayanan yang prima ada  target yang ingin dicapai. 

Hasilhasil  yang  ingin dicapai  itu dapat  berupa prosedur  pelayanan yang mudah,  biaya 

yang  terjangkau  dan  bebas  calo,  waktu  yang  cepat,  sikap  petugas  yang  ramah,  serta 

fasilitas yang memadai. Berbeda dengan sebelumnya di mana masyarakat Surabaya harus 

mengantri  hingga  berjamjam  dan  berdesakan  di  satu  tempat  yakni  di  Colombo.  Kini, 

cukup  lima menit  saja masyarakat Surabaya dapat mengurus perpanjangan SIM dengan 

nyaman  dan  mudah.  Layanan  ini  merupakan  inovasi  Porestabes  Surabaya  untuk 

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

Mengutip dari suarasurabaya.net (13 Desember 2007, 16:09:01), ARI adalah satu 

diantara  pengunjung  yang  memanfaatkan  fasilitas  baru  dari  Polwiltabes  Surabaya  ini. 

Warga Ngagel Jaya ini mengaku sangat antusias dan senang karena SIM Corner ini lebih 

memudahkan  masyarakat.  "Fasilitas  ini  sangat  memudahkan  karena  kita  bisa  sambil 

jalanjalan ke mall dan suasananya rileks nggak seperti di Kantor Polisi," kata ARI. 

Tak jauh berbeda, ANI, warga Kebraon yang juga memperpanjang SIMnya hari 

ini mengaku fasilitas baru tersebut sangat membantu.  Ia juga berharap agar SIM Corner 

tetap  dipertahankan.  Namun  ketika  ditanya  bila  ada  kemungkinan  SIM  Corner  dibuka 

di.mall  lain, ANI merasa  keberatan.  "Mungkin  enakan di TP  aja  soalnya  sudah banyak 

yang tahu TP dan enakan di sini soalnya kalau di luar banyak calonya," kata ANI.



Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengingat Plaza Tunjungan 

merupakan pusat perbelanjaan yang terkenal di Surabaya dan menjadi inovasi baru bagi 

Kepolisian  untuk  meningkatkan  citranya  melalui  program  SIM  CORNER.  Untuk  itu, 

peneliti  ingin  mengetahui  “Persepsi  Masyarakat  Tentang  Pelayanan  Publik 

Kepolisian Melalui Program SIM CORNER”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang di  atas,  yang menjadi  permasalahan dari 

penelitian  ini  adalah  bagaimana  persepsi  masyarakat  pengguna  jasa  SIM CORNER  di 

Surabaya tentang pelayanan publik kepolisian ini ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat pengguna jasa 

SIM CORNER di Surabaya tentang pelayanan publik kepolisian ini. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat Akademis 

1.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  jurusan  Ilmu  Komunikasi 

tentang pelayanan publik yang prima (service excellent). 

2.  Penelitian  ini  sebagai  syarat  mahasiswa  sebagai  peneliti  untuk  memperoleh  gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

b.  Manfaat Praktis 

1.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  oleh  SIM  CORNER  untuk 

mengoptimalisasi  pelayanan  SIM  CORNER  sebagai  layanan  prima  (service 

excellent).



1.5.  Tinjauan Pustaka 

1.5.1.  Persepsi 

a.  Pengertian Persepsi 

Joseph  A.  Devito  dalam  bukunya  berjudul  “Komunikasi  Antar  Manusia” 

(1997:75)  menjelaskan,  Persepsi  adalah  proses  dengan  mana  kita  menjadi  sadar  akan 

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan 

(stimulus)  atau  pesan  apa  yang  kita  serap  dan  apa  makna  yang  kita  berikan  kepada 

mereka ketika mereka mencapai kesadaran. 

Menurut  Jalaluddin  Rakhmat  dikutip  dalam  bukunya  “Psikologi  Komunikasi” 

(2007:51),  Persepsi  adalah  pengalaman  tentang  objek,  peristiwa,  atau  hubungan 

hubungan  yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan. 

Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). 

Sedangkan  dalam  bukunya  Deddy  Mulyana  yang  berjudul  “Ilmu  Komunikasi 

Suatu Pengantar”  (2005:168), untuk  lebih memahami persepsi, berikut  adalah beberapa 

definisi persepsi lainnya : 

1.  Brian Fellows : 

Persepsi  adalah  proses  yang  memungkinkan  suatu  organisme  menerima  dan 

menganalisis informasi. 

2.  Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken : 

Persepsi  adalah  sarana  yang  memungkinkan  kita  memperoleh  kesadaran  akan 

sekeliling dan lingkungan kita. 

3.  Philip Goodarce dan Jennifer Follers : 

Persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan.



b.  Proses Persepsi 

Menurut Joseph A. Devito (1997:75), ada tiga tahap proses persepsi : 

1.  Terjadinya Stimulasi Alat Indra (Sensory Stimulation) 

Pada  tahap  pertama  alatalat  indra  distimulasi  (dirangsang)  :  Kita 

mendengar  suara  musik.  Kita  melihat  seseorang  yang  sudah  lama  tidak  kita 

jumpai. Kita mencium parfum orang yang berdekatan dengan kita. Kita mencicipi 

sepotong  kue.  Kita  merasakan  telapak  tangan  yang  berkeringat  ketika  berjabat 

tangan.  Meskipun  kita  memiliki  kemampuang  pengindraan  untuk  merasakan 

stimulus (rangsangan), kita tidak selalu menggunakannya. 

2.  Stimulasi Terhadap Alat Indra Diatur 

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra diatur menurut berbagai 

prinsip.  Salah  satu  prinsip  yang  sering  digunakan  adalah  prinsip  proksimitas 

(proximity, atau kemiripan  : Orang atau pesan yang secara fisik mirip satu sama 

lain dipersepsikan bersamasama, atau sebagai satu kesatuan unit. 

Prinsip  yang  lain  adalah  kelengkapan  (closure)  :  Kita  memandang  atau 

mempersepsikan  suatu  gambar  atau  pesan  yang dalam  kenyataan  tidak  lengkap 

sebagai  gambar  atau pesan  yang  lengkap.  Sebagai  contoh,  kita mempersepsikan 

gambar  potongan  lingkaran  sebagai  lingkaran  penuh  meskipun  sebagian  dari 

gambar itu tidak ada. 

Dalam membayangkan prinsipprinsip ini, hendaklah kita ingat bahwa apa 

yang kita persepsikan, juga kita tata ke dalam suatu pola yang bermakna bagi kita. 

Pola ini belum tentu benar atau logis dari suatu segi obyektif tertentu. 

3.  Stimulasi Alat Indra



Langkah  ketiga  dalam  proses  perseptual  adalah  penafsiranevaluasi. 

Kitam menggabungkan kedua istilah ini untuk menegaskan bahwa keduanya tidak 

bisa dipisahkan. Langkah ketiga ini merupakan proses subyektif yang melibatkan 

evaluasi  di  puhak  penerima.  Penafsiranevaluasi  kita  tidak  sematamata 

didasarkan  pada  rangsangan  luar,  melainkan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh 

pengalaman  masa  lalu  ,  kebutuhan,  keinginan,  sistem  nilai,  keyakinan  tentang 

yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya yang ada 

pada kita. 

c.  Faktorfaktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi  ditentukan  oleh  dua  faktor.  David  Krech  dan  Richard  S.  Crutchfield 

dalam bukunya Jalaludin Rakhmat yang berjudul “Psikologi Komunikasi” (2007:51), 

menyebutnya  faktor  fungsional dan faktor struktural. Faktorfaktor  lain yang sangat 

mempengaruhi  persepsi,  yakni  perhatian.“Perhatian  adalah  proses  mental  ketika 

stimuli  atau  rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat  stimuli 

lainnya melemah”. 

Jalaluddin Rakhmat  (2007:52) menjelaskan beberapa  faktor yang mempengaruhi 

persepsi : 

a.  Faktor Eksternal Penarik Perhatian 

Apa  yang  kita  perhatikan  ditentukan  oleh  faktorfaktor  situasional  dan 

personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang 

bersifat  eksternal  atau penarik  perhatian  (attention  getter).  Stimuli  diperhatikan 

karena  mempunyai  sifatsifat  yang  menonjol  ,  antara  lain  :  gerakan,  intensitas 

stimuli, kebaruan, dan perulangan.



Gerakan. Seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada 

objekobjek yang bergerak. Kita senang melihat hurufhuruf dalam  display  yang 

bergerak menampilkan nama barang yang diiklankan 

Intensitas Stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol 

dari  stimuli  yang  lain. Warna merah pada  latar  belakang putih,  tubuh  jangkung 

itengahtengah orang pendek, suara keras di malam sepi, iklan setengah halaman 

dalam  suratkabar,  atau  tawaran  pedagang yang paling nyaring  di pasar malam, 

sukar lolos dari perhatian kita. 

Kebaruan  (Novelty).  Halhal  yang  baru,  yang  luar  biasa,  yang  berbeda, 

akan  menarik  perhatian.  Beberapa  eksperimen  juga  membuktikan  stimuli  yang 

luar biasa lebih mudah dipelajari atau diingat 

Perulangan.  Halhal  yang  disajikan  berkalikali,  bila  disertai  dengan 

sedikit  variasi,  akan menarik  perhatian.  Di  sini,  unsur  “familiarity  (yang  sudah 

kita  kenal)  berpadu  dengan unsur  “novelty”  (yang  baru  kita  kenal).  Perulangan 

juga mengandung unsur  sugesti: mempengaruhi bawah  sadar  kita. Emil Dofivat 

(1968), tokoh aliran publisistik Jerman, bahkan menyebutkan perulangan sebagai 

satu di antara tiga prinsip penting dalam menaklukkan massa. 

b.  Faktor Internal Penaruh Perhatian 

Beberapa faktor Internal yang menjadi penaruh perhatian adalah : 

Faktorfaktor Biologis. Dalam keadaan lapar, seluruh pikiran di dominasi 

oleh makanan. Karena  itu,  bagi  orang  lapar,  yang  paling menarik  perhatiannya 

adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh perhatian pada halhal lain. Anak



muda yang baru saja menonton film porno, akan cepat melihat stimuli seksual di 

sekitarnya. 

Faktorfaktor Sosiopsikologis. Berikan sebuah foto yang menggambarkan 

kerumunan  banyak  orang  di  sebuah  jalan  sempit.  Tanyakan  apa  yang  mereka 

lihat. Setiap orang akan melaporkan hal yang berbeda. Tetapi seorang pun  tidak 

akan  dapat  melaporkan  berapa  orang  terdapat  pada  gambar  itu,  kecuali  kalau 

sebelum  melihat  foto  mereka  memperoleh  pertanyaan  itu.  Bila  kita  ditugaskan 

untuk  meneliti  berapa  orang  mahasiswa  berada  di  kelas,  kita  tidak  akan  dapat 

menjawab berapa orang di antara mereka yang berbaju merah. 

Motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan, mempengaruhi apa yang 

kita  perhatikan.  Mengutip  bukunya  Jalaluddin  Rakhmat  (2007:5455), 

menyimpulkan dalildalil  tentang perhatian selektif yang harus diperhatikan oleh 

ahliahli komunikasi. 

1.  Perhatian  itu  merupakan  proses  yang  aktif  dan  dinamis,  bukan  pasif  dan 

refleksif.  Kita  secara  sengaja  mencari  stimuli  tertentu  dan  mengarahan 

perhatian  kepadanya.  Sekalisekali,  kita  mengalihkan  perhatian  dari  stimuli 

yang satu dan memindahkannya pada stimuli yang lain. 

2.  Kita cenderung memperhatikan halhal tertentu yang penting, menonjol, atau 

melibatkan diri kita. 

d.  Jenisjenis Persepsi



Persepsi menurut Deddy Mulyana  (2005) meliputi pengindraan (sensasi) melalui 

alatalat indra kita yakni : 

1.  Indra peraba. 

2.  Indra penglihat. 

3.  Indra pencium. 

4.  Indra pengecap. 

5.  Indra pendengar. 

6.  Atensi. 

7.  Interpretasi. 

1.5.2.  Masyarakat 

Mengutip  buku  Soerjono  Soekanto  dalam  bukunya  “Sosiologi  Suatu  Pengantar” 

(2006:22), Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat 

(society) seperti berikut ini. 

a.  Maclver dan Page 

“Masyarakat  ialah  suatu  sistem  dari  kebiasaan  dan  tata  cara,  dari 

wewenang  dan  kerja  sama  antara  berbagai  kelompok  dan  penggolongan,  dan 

pengawasan tingkah laku serta kebebasankebebasan manusia. Keseluruhan yang 

selalu  berubah  ini  kita  namakan  masyarakat.  Masyarakat  merupakan  jalinan 

hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah”. 

b.  Ralph Linton 

“Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang  telah hidup dan 

bekerja  bersama  cukup  lama  sehingga mereka  dapat  mengatur  diri  mereka  dan



menganggap  diri mereka  sebagai  suatu kesatuan  sosial dengan batasbatas  yang 

dirumuskan dengan jelas”. 

c.  Selo Soemardjan 

Menyatakan bahwa masyarakat adalah orangorang yang hidup bersama, 

yang menghasilkan kebudayaan. 

1.5.3.  Pelayanan 

H.A.S.  Moenir  dalam  bukunya  “Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia” 

(2008:1617) menyatakan, Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik 

melalui  aktivitas  sendiri,  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  aktivitas  orang  lain. 

Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, pancaindera dan anggota badan 

dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu 

yang  diinginkan baik dalam bentuk barang maupun  jasa. Proses pemenuhan  kebutuhan 

melalui  aktivitas  orang  lain  yang  langsung  inilah  dinamakan pelayanan. Arti  proses  itu 

sendiri menurut Fred Luthans adalah :”... any action which is performed by management 

to achieve organizational objectives”. Di sini pengertian proses  terbatas dalam kegiatan 

manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

1.5.4.  Publik 

Dalam bukunya Djoenaesih S. Sunarjo yang berjudul Opini Publik, (1997:2021) 

terdapat beberapa pengertian publik yang dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Soerjono Soekanto SH, MA. 

Publik berupa kelompok yang  tidak merupakan kesatuan  Interaksi  terjadi  secara 

tidak  langsung  melalui  media  komunikasi  baik  media  secara  umum  misalnya 

pembicaraan  secara pribadi, desasdesus, melalui media komunikasi massa seperti pers,



radio,  televisi,  film  dan  sebagainya.  Setiap  aksi  dari  publik  diprakarsai  oleh  keinginan 

individual  misalnya  pemungutan  suara  dalam  pemilihan  umum.  Dengan  demikian 

tingkah laku pribadi daripada kelakuan publik didasarkan pada tingkah laku atau perilaku 

individu. 

2.  Drs. J.B.A.F. Mayor Polak 

Publik atau khalayak ramai adalah sejumlah orang yang mempunyai minat sama 

terhadap suatu kegemaran atau persoalan tertentu. 

3.  Herbert Blumer, yang dikutip dari Dr. Phil Astrid S. Susanto 

Perkataan Publik melukiskan kelompok manusia yang berkumpul secara spontan 

dengan syaratsyarat : 

a.  Dihadapi oleh suatu persoalan (issue). 

b.  Berbeda  pendapatnya  mengenai  persoalan  ini  dan  berusaha  untuk  mengatasi 

persoalannya. 

c.  Sebagai akibat keinginan mengadakan diskusi dengan mencari jalan keluar. 

1.5.5.  Pelayanan Publik 

a.  Pengertian Pelayanan Publik 

Dalam  UndangUndang  Pelayanan  Publik  No.  25  Tahun  2009  dijelaskan, 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga 

negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

b.  Ruang Lingkup Pelayanan Publik



Menurut  UndangUndang  Pelayanan  Publik  No.  25  Tahun  2009  Pasal  5 

menjelaskan : 

1.  Ruang  lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan  jasa publik 

serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundangundangan. 

2.  Ruang  lingkup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pendidikan, 

pengajaran,  pekerjaan,  dan  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi, 

lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan, 

sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

3.  Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a.  pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b.  pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha 

yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan 

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

c.  pengadaan  dan penyaluran barang  publik  yang  pembiayaannya  tidak  bersumber 

dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  atau  anggaran  pendapatan  dan 

belanja  daerah  atau  badan  usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau 

seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang 

dipisahkan,  tetapi  ketersediaannya  menjadi  misi  negara  yang  ditetapkan  dalam 

perundangundangan. 

4.  Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



a.  Penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh 

dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b.  Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan 

c.  Penyediaan  jasa  publik  yang  pembiayaannya  tidak  bersumber  dari  anggaran 

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau 

badan usaha  yang modal  pendiriannya  sebagian atau  seluruhnya bersumber  dari 

kekayaan  negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  tetapi 

ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang 

undangan. 

5.  Pelayanan  publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  skala 

kegiatan  yang  didasarkan  pada  ukuran  besaran  biaya  tertentu  yang  digunakan  dan 

jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai 

penyelenggara pelayanan publik. 

6.  Ruang  lingkup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  diatur  lebih  lanjut  dalam 

peraturan pemerintah. 

7.  Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a.  tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.



b.  tindakan  administratif  oleh  instansi nonpemerintah  yang diwajibkan oleh negara 

dan  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan  serta  diterapkan  berdasarkan 

perjanjian dengan penerima pelayanan. 

(Sumber : UU RI no. 25 Tahun 2009) 

1.5.6.  Pelayanan Prima (SERVICE EXCELLENT) 

1.5.6.1.  Definisi Pelayanan Prima 

Menurut  Muwafik  Saleh  (2010:64),  definisi  pelayanan  prima  atau  service 

excellent : 

a.  Pelayanan  prima  adalah  kepedulian  kepada  pelanggan  dengan  memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk menfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan 

dengan  terus  mengupayakan  penyelarasan  kemampuan,  sikap,  penampilan, 

perhatian,  tindakan  dan  tanggung  jawab  guna  mewujudkan  kepuasan 

pelanggan agar mereka selalu loyal kepada organisasi/perusahaan. 

b.  Pelayanan  prima  adalah  perbuatan  atau  tindakan  yang  memberikan  kepada 

pelanggan  apa  yang  memang  mereka  harapkan  pada  saat  mereka 

membutuhkan, dengan cara yang mereka inginkan. 

1.5.6.2.  Alasan Pelayanan Prima 

Terdapat beberapa alasan mengapa pelayanan yang diberikan haruslah prima atau 

excellent, antara lain : 

a.  “No Service  No  Business”.  Perusahaan  anda  didirikan  agar  barang  dan  jasa 

dihasilkan dibeli oleh pelanggan



b.  Pelanggan  tidak  tergantung  pada  anda.  Banyak  perusahaan  yang  merasa 

bahwa  mereka  sudah  sedemikian  besar  dan  sedemikian  penting  di  pasar, 

sehingga pelanggan seharusnya mengikuti kemauan perusahaan. 

c.  Pelayanan  prima  adalah  penentu  sukses.  Pelanggan  akan  terus  setia  jika 

mereka merasa puas terhadap konsumsi barang dan jasa yang anda tawarkan. 

d.  Pelanggan  yang  puas  akan  memberi  banyak  keuntungan.  Pelanggan  puas 

memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan (Muwafik, 2010:6465). 

1.5.7.  Kepolisian 

Menurut  UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  dan 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Kepolisian, dalam Bab 

1 Pasal 1 ketentuan umum : 

Ayat 1 

Kepolisian  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi 

sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Ayat 2 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Ayat 3 

Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  anggota  Kepolisian  Negara 

Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  undangundang  memliki  wewenang  umum 

Kepolisian. 

Ayat 4



Peraturan Kepolisian  adalah  segala peraturan  yang  dikeluarkan oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Berdasarkan  tugas  dan  wewenangnya,  sesuai  Bab  III  Pasal  13  butir  c, 

menyebutkan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada 

masyarakat. 

(UU RI No. 2 Tahun 2002) 

1.5.8.  Hubungan Masyarakat 

Dalam  buku  Onong  Uchjana,  (2006:2021)  pemraktrek  public  relations  dari 

berbagai  dunia,  yang  terhimpun  dalam  organisaasi  yang  bernama  “The  International 

Public Relations Association” (IPRA), bersepakat definisinya adalah : 

“Public  Relations  is  a  management  fuction,  of  a  continuing  and  planned 

character,  through which public  and private  organizations and  institutions  seek  to win 

and retain the understanding, sympathy, and support of those with whom they are or my 

be concerned – by evaluating public opinion about themselves, in order to correlate, as 

fat as possible, their own policies and procedures, to achieve by planned and widespread 

information more productive cooperation and more efficient fulfilment of their common 

interest.” 

(Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana 

dan bersinambungan,  yang dengan  itu organisasiorganisasi dan  lembagalembaga yang 

bersifat  umum  dan  pribadi  berupaya membina  pengertian,  simpati,  dan  dukungan  dari 

mereka yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya – dengan jalan menilai 

pendapat  umum  di  antara  mereka,  untuk  mengorelasikan,  sedapat  mungkin,



kebijaksanaan dan tata cara mereka, yang dengan informasi yang berencana dan tersebar 

luas,  mencapai  kerja  sama  yang  lebih  produktif  dan  pemenuhan  kepentingan  bersama 

yang lebih efisien.) 

Berdasarkan  konsep  fungsional humas yang  ada di  dalam buku Onong Uchjana 

yang  berjudul  Hubungan  Masyarakat  Suatu  Studi  Komunikologis,  (2006:34)  Scott  M. 

Cutlip dan Allen Center dalam bukunya, Effective Publik Relations, menjelaskan sebagai 

berikut : 

1.  To facilitate and  insure an  inflow of representative opinions  from an organization’s 

several publics so  that  its policies and operations maw be kept  compatible with  the 

diverse needs and views of these publik; 

(Memudahkan  dan menjamin  arus  opini  yang  bersifat  mewakili  dari  publikpublik 

suatu  organisasi,  sehingga  kebijaksanaan  beserta  operasionalisasi  organisasi  dapat 

dipelihara  keserasiannya  dengan  ragam  kebutuhan  dan  pandangan  publikpublik 

tersebut;) 

2.  To  counsel management on ways and means on  shaping an organization’s policies 

and operations to gain maximum public acceptance; 

(Menasehati  manajemen  mengenai  jalan  dan  cara  menyusun  kebijaksanaan  dan 

operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik;) 

3.  To devise and implement programs that will gain wide and favorable interpretations 

of an organization’s policies and operations. 

(Merencanakan  dan  melaksanakan  programprogram  yang  dapat  menimbulkan 

penafsiran  yang  menyenangkan  terhadap  kebijaksanaan  dan  opreasionalisasi 

organisasi.)



Sedangkan menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya Onong Uchjana (2006:35) 

mengemukakakn fungsi humas sebagai berikut : 

1.  It should serve the public’s interest; 

(Mengabdi kepada kepentingan umum;) 

2.  Maintain good communication; 

(Memelihara komunikasi yang baik;) 

3.  Stress good morals and manners. 

(Menitikberatkan moral dan perilaku yang baik.) 

Menurut  Onong  Uchjana  dalam  bukunya  Hubungan  Masyarakat  Suatu 

Studi  Komunikologis  (2006:10)  public  relations  melekat  pada  dua  aspek  yang 

hakiki, yang mutlak harus ada. Apabila kedua aspek tersebut tidak dipraktekkan, 

maka  istilah  public  relations  yang  disandangnya  tidaklah  tepat.  Dengan  lain 

perkataan, lembaga beserta kegiatannya itu bukanlah public relations. 

Kedua aspek yang disebutkan tadi adalah sebagai berikut : 

a.  Sasaran  public  relations  adalah  public  intern  (internal  publik)  dan  public  ekstern 

(external publik). 

Publik  intern  adalah  orangorang  yang  bergiat  di  dalam  organisasi,  antara  lain 

para karyawan. Sudah  tentu mengenai publik  intern  ini  antara organisasi yang satu 

dengan  yang  lainnya  dapat  berbeda;  misalnya,  pada  perusahaan,  selain  karyawan, 

termasuk pula para pemegang saham, pada perguruan  tinggi,  selain para karyawan, 

termasuk juga para mahasiswa serta anggotaanggota Senat Guru Besar dan Dewan 

Penyantun.



Dalam  pada  itu  publik  ekstern  adalah  orangorang  di  luar  organisasi  yang  ada 

kaitannya  dengan  kegiatan  organisasi, misalnya  para  pejabat  Kantor  Pajak,  Kantor 

Telepon,  Perusahaan  Listrik  Negara,  wartawan  dan  sebagainya.  Sudah  tentu  pula 

mengenai  khalayak  ekstern  ini  antara  organisasi  yang  satu  dengan  yang  lainnya 

terdapat  perbedaan;misalnya,  publik  ekstern  perusahaan  rokok,  selain  orangorang 

yang  disebutkan  di  atas,  juga  termasuk  publik  perokok,  baik  yang  sudah menjadi 

pelanggan maupun yang dimotivasi untuk menjadi pelanggan. Bagi organisasi seperti 

Departemen  Dalam  Negeri,  seluruh  penduduk  bahkan  merupakan  publik  ekstern, 

sebab kepentingannya satu sama lain berkaitan. 

b.  Kegiatan  public  relations  adalah  komunikasi dua arah  timbal balik  (reciprocal  two 

way traffic communication). 

Hal  tersebut  berarti  bahwa,  dalam  rangka  penyampaian  informasi,  baik  yang 

ditujukan  kepada publik  intern maupun  kepada publik  ekstern,  harus  terjadi  arus  balik 

(feedback).  Ini berarti bahwa kepala hubungan masyarakat  (kahumas) harus mengetahui 

efek  atau  akibat  dari  penyampaian  informasinya  itu,  apakah  ditanggapi  publik  secarap 

positif atau secara negatif. 

Pentingnya  evaluasi  terhadap  arus  balik  tadi  ialah  untuk  dijadikan  bahan 

perencanaan komunikasi selanjutnya. Jika ternyata tanggapan publik positif, maka teknik 

komunikasi yang dipergunakan ketika menyampaikan informasi tadi, akan dijadikan pola 

untuk  kegiatan  selanjutnya.  Sebaliknya,  bilamana  tanggapan  publik  negatif,  teknik 

komunikasi  dalam  kegiatan  berikutnya  akan  diubah  sehingga,  pada  akhirnya,  akan 

diperoleh pola komunikasi yang efektif dan efisien.



Menurut  Oemi,  dalam  bukunya  berjudul  “Dasardasar  Public  Relations” 

menjelaskan : 

“Public  Relations  dinyatakan  sebagai  kebijaksanaan  dari  perusahaan  yang 

berhubungan  dengan  publik  dalam  usaha  untuk membangun  Good  Will,  menanamkan 

kepercayaan,  pengertian  dan  pernghargaan.  Usaha  untuk  mewujudkan  hubungan  yang 

harmonis  antara  satu  badan  dengan  publiknya  adalah  untuk  memberikan  atau 

menanamkan  kesan  yang  menyenangkan,  sehingga  timbul  opini  publik  yang 

menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan atau perusahaan itu”.(1993:27) 

Dalam  bukunya  Ruslan  yang  berjudul  “Manajemen  Public  Relations &   Media 

Komunikasi”,  Menurut  pakar  Public  Relations  yang  mengadakan  pertemuan  bulan 

Agustus tahun 1987 yang dinamakan the Statement of Mexico, menyatakan bahwa : 

“Praktek  Public  Relations  adalah  seni  dan  ilmu  pengetahuan  sosial  untuk 

menganalisis  kecenderungan,  memprediksi  konsekuensikonsekuensinya,  menasehati 

para pemimpin organisasi, dan melakukan program yang  terencana mengenai  kegiatan 

kegiatan  yang  melayani,  baik  kepentingan  organisasi  maupun  publik  atau 

umum”.(1998:18) 

Menurut  Edward  L.  Bernay  dalam  bukunya  Rusady  Ruslan  yang  berjudul 

“Manajemen  Public  Relations  dan  Media  Komunikasi”(1998:19)  menjabarkan  bahwa 

humas memiliki tiga fungsi utama, yaitu : 

1.  Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2.  Melaksanakan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat atau secara 

langsung.



3.  Berupaya  untuk  mengintegrasikan  sikap  dan  perbuatan  masyarakat  atau 

sebaliknya.(1998:19) 

1.6.  Batasan Penelitian 

1.6.1.  Persepsi Masyarakat 

Persepsi  adalah  inti  komunikasi,  sedangkan  penafsiran  (interpretasi)  adalah  inti 

persepsi,  yang  identik  dengan  penyandianbalik  (decoding)  dalam  proses  komunikasi 

(Deddy Mulyana,  2005:167). Masyarakat  merupakan manusia  yang hidup  bersama. Di 

dalam  ilmu  sosial  tak  ada ukuran mutlak  ataupun  angka pasti untuk menetukan berapa 

jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua 

orang  yang  hidup  bersama  (Soerjono  Soekanto,  2006:22).  Persepsi  masyarakat  yakni 

proses stimuli alat indra yang diterima masyarakat dalam menganalisis rangsangan untuk 

memperoleh kesadaran lingkungan. 

Persepsi  masyarakat  adalah  proses  sadar  terhadap  rangsangan  stimuli  yang 

diterima  masyarakat  yang  telah  menggunakan  jasa  SIM  CORNER.  Indikator 

indikatornya adalah : 

a.  Pengetahuan menggunakan SIM CORNER. 

b.  Pengalaman menggunakan SIM CORNER. 

1.6.2.  Pelayanan Publik SIM CORNER 

Dalam  UndangUndang  Pelayanan  Publik  No.  25  Tahun  2009  dijelaskan, 

Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan 

kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  bagi  setiap  warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  SIM  CORNER  merupakan



pelayanan  khusus  perpanjangan  Surat  Ijin Mengemudi  (SIM)  oleh  pemohon di  sebuah 

pusat  perbelanjaan  yang  bertujuan  agar  pemohon  dalam  perpanjangan  SIM  mendapat 

pelayanan yang cepat, nyaman, dan ramah. Layanan yang dimaksud adalah : 

a.  Prosedur yang jelas 

b.  Kepastian jangka waktu penyelesaian 

c.  Biaya yang harus dikeluarkan 

d.  Persyaratan yang transparan 

e.  Sikap petugas yang responsif 

f.  Fasilitas yang memadai 

1.7.  Metode Penelitian 

1.7.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  penelitian  kualitatif.  Metode  kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna 

(Sugiyono, 2010:9). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengeksplorasi secara mendalam 

kepada objek penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Oleh karena  itu dalam 

penelitian  kualitatif  ini  bertujuan  untuk mendapatkan persepsi  yang mendalam  tentang 

pelayanan  publik  SIM  CORNER  ini  dari  para  pengguna  jasa/pemohon  SIM,  bukan 

menekankan pada generalisasinya. 

1.7.2.  Informan Penelitian 

Dengan  pertimbangan  waktu,  biaya,  dan  tenaga,  maka  sumber  data  dalam 

penelitian ini diambil secara Accidental Sampling, yang artinya teknik penentuan sampel 

secara kebetulan yang dipandang mampu oleh peneliti. Informan adalah pemohon SIM A



dan SIM C yang melakukan pelayanan SIM dalam waktu yang singkat, cukup sekali dan 

selesai. 

1.8.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada  tanggal 22 November 2010 pada pukul 10.00 – 21.00 

WIB  sesuai  dengan  waktu  buka  dan  tutup mal,  di  kawasan  SIM CORNER Mal  Plaza 

Tunjungan 1, Lantai Lower Ground Unit 07A. Jalan Basuki Rahmat No 812 Surabaya. 

Lokasi  ini  dipilih  karena  kali  pertama  SIM CORNER  dibuka  di  Indonesia.  Selain  itu, 

kawasan ini sebagai pusat perbelanjaan dan tempat yang menarik bagi warga dan menjadi 

ikon di kota Surabaya. 

1.9.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan,  peneliti  menggunakan  teknik 

pengumpulan data : 

a.  Wawancara 

Menurut  Sugiyono  (2010:137),  “Wawancara  digunakan  sebagai  teknik 

pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk 

menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  dan  juga  apabila  peneliti  ingin 

mengetahui  halhal  dari  responden  yang  lebih mendalam dan  jumlah  respondennya 

sedikit/kecil.”,  teknik  ini dipergunakan agar  diperoleh data yang obyektif dilakukan 

terhadap  sumber  informasi  langsung  secara  tatap  muka.  Dengan  wawancara, 

diharapkan  dapat  mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  pelayanan  SIM 

CORNER. 

b.  Dokumentasi



Teknik  dokumentasi  ini  adalah  teknik  untuk  memperoleh  data  tertulis 

yang ada di kepolisian berkaitan dengan data persepsi masyarakat terhadap pelayanan 

perpanjangan SIM CORNER.. Teknik  ini dipakai untuk mendapatkan data sekunder 

yang terkait dengan jumlah pemohon perpanjangan SIM A dan C. 

c.  Observasi 

Yakni  peneliti mengamati  secara  subyektif  terhadap  perilaku masyarakat 

terhadap pelayanan SIM CORNER. Halhal yang diamati adalah  perilaku pemohon 

selama di lokasi. 

1.10.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode teknik analisis data yang digunakan adalah Miles and 

Huberman (Sugiyono, 2007:246253), yang terdiri dari : 

1.)  Data Reduction 

Data diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, sehingga perlu dicatat secara teliti 

dan  rinci.  Semakin  lama  penelitian  dilapangan  semakin  lama  penelitian  dilapangan 

semakin  data  akan  semakin  banyak,  kompleks  dan  rumit.  Untuk  itu  perlu  segera 

dilakukan analisis data melalui  reduksi data. Reduksi data  berarti merangkum, memilih 

halhal  pokok,  memfokuskan  kepada  halhal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang  lebih  jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila 

diperlukan. 

2.)  Data Display 

Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanutnya  adalah  mendisplaykan  data.  Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,



hubungan antar kategori,  flowchart dan sejenisnya. Dalam hal  ini Miles dan Huberman 

(1984)  meenyatakan  yang  paling  sering  digunakan  unuk  menyajikan  data  dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3.)  Conclusing Drawing/Verivication 

Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  dan  Huberman  adalah 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  buktibukti  yang  kuat  mendukung 

pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  bila  kesimpulan  yang  dikemukakan 

pada  tahap  awal,  didukung  oleh  buktibukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti 

kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Teknik  ini  akan menjawab  kesimpulan pelayanan publik SIM CORNER melalu 

ipersepsi  para  pengguna  jasa,  yakni  berkaitan  dengan  prosedural,  biaya,  persyaratan, 

lamanya  (waktu),  sikap  petugas  dalam  melayani  pengguna  jasa,  hingga  fasilitas  SIM 

CORNER. 

(Sumber : Dikutip dari skripsi terdahulu, Achmad Fajar Maulana, 2010:4244) 

1.11.  Teknik Keabsahan Data 

Penelitian  ini  menggunakan  teknik  keabsahan  data  Triangulasi,  yakni  teknik 

pemeriksaan  data  dengan  memanfaatkan  sesuatu  yang  lainnya  di  luar  data  untuk 

keperluan  pengecekan  atau  pembanding  terhadap  data  yang  terkumpul,  dalam  hal  ini 

persepsi yang diberikan dalam pelayanan publik SIM CORNER. Teknik yang digunakan 

adalah : 

1.  Triangulasi Sumber



Yakni  membandingkan  apa  yang  dikatakan  orangorang  sebagai  pemohon  SIM 

CORNER dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu pelayanan publik SIM CORNER 

beroperasi. 

2.  Triangulasi Metode 

Teknik ini terdapat dua strategi, yaitu : 

a.  Pengecekan  derajat  kepercayaan  penemuan  hasil  penelitian  beberapa  teknik 

pengumpulan data 

b.  Pengecekan derajat  kepercayaan beberapa  sumber  data  dengan metode  yang 

sama. 

Berdasarkan  strategi  di  atas,  untuk  menguji  kredibilitas  data  tentang  persepsi 

pelayanan  publik  SIM  CORNER  ini,  dilakukan  dengan  cara  mengecek  persepsi  antar 

pemohon SIM  yang  sama dengan metode yang  sama. Data  yang diperoleh berasal dari 

wawancara, kemudian diobservasi dari pemohon satu dengan yang lainnya, dan terakhir 

datadata tersebut didokumentasi sebagai validitas dan bukti data persepsi para pemohon 

tentang pelayanan publik SIM CORNER ini.


