
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Didik 
Alamat : Kec. Lainea, kel. Punggaluku Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Kepala Seksi Umum (KASIUM) Polres Konsel 
Tempat, tgl wawancara : Polres Konsel, 08 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : pak bagaimana proses penyetoran PNBP di sini? 

Informan : PNBP yang diterima langsung disetor ke kas negara  

Peneliti : berapakah pendapatan PNBP pertahunnya? 

Informan : kalau untuk tahun 2018 1,5 miliyar 

Peneliti : itu kusus untuk pendapatan SIM saja kah? 

Informan : bukan, ini sudah keseluruhan PNBP mulai dari sim, pembuatan 
nomor kendaraan, perpanjangan STNK, dll 

Peneliti : apakah ada selingan waktu penyetoran? Maksudnya nanti 10 
orang yang habis buat PNBP baru d setor, atau bagaimana? 

Informan : oh tidak, kalau ada yang buat sekarang maka sekarang juga 
langsung disetor tidak harus menunggu banyak dulu 

Peneliti : lewat via apa itu pak transaksinya?  

Informan : bisa d bank ataupun di pos, tapi ada cara-caranya, pakai seperti 
kata sandi kalau mau menyetor tidak sembarang kaya orang mau mentransfer 
seperti biasanya 

Peneliti : apakah ada orang khusus yang di suruh menyetor atau sembarang 
ji asal petugas bagian pembuat sim ?  

Informan : ia ada yang sudah ditunjuk dan ditugaskan bagian penyetoran 

Peneliti : dalam pembuatan SIM disini pak, adakah masyarakat yang 
mengeluh kesusahan? 

Informan : menurut saya mengenai masyarakat yang mengeluh susah sih ada 



Peneliti : seperti apa itu pak? 

Informan : contohnya dibagian ujian teori 

Peneliti : biasanya kalau begitu, apa penyebabnya? 

Informan : yah terkhusus kepada masyarakat yang terlambat masuk pada saat 
pengarahan, karena sebelum ujian dimulai pihak dari kami 
melakukan pengarahan terlebih dahulu mengenai rambu lalu lintas 

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Tri Sudarmanto 
Alamat : Desa Andoolo, Kec. Andoolo, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Petugas Pelayanan SIM Polres Konsel  
Tempat, tgl wawancara : Polres Konsel, 11 April dan 03 Mei 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya pembuatan SIM disini pak? 

Informan : Rp. 100.000,00 sesuai dengan aturan yang ada dek 

Peneliti : maaf sebelumnya pak! Terus bagaimana dengan masyarakat yang 
membayar lebih? 

Informan : maksudnya lebih bagaimana? 

Peneliti : yah tidak sesuai dengan yang bapak bilang, maksudnya dia 
membayar di atas dari Rp. 100.000,00 seperti Rp.200.000,00 atau 
diatasnya lagi 

Informan : oh kalau masalah itu tergantung dari petugasnya masing-masing 
dek, lagian juga saya tidak tahu kalau ada yang seperti itu, 
mungkin uang administrasinya dek 

Peneliti : setau saya pak, menurut aturannya biaya tersebut sudah dengan 
administrasinya 

Informan : mungkin biaya rokoknya dek (ketawa) 

Peneliti : oh begituyah pak (ketawa) tapi kalau misalnya yang dimintaki 
tidak sanggup bayar gimana? 

Informan : yah tidak akan dipaksa lah dek, dari kemauannya atau 
kemampuannya saja, kalau bisa bayar dengan harga yang dipatok 
petugas yah kan gak ada masalah, tapi kalau memang gak bisa kan 
bisa dimintaki yang sesuai ajah, kalau maksa harus bayar yang 
diminta kan namanya gak baik lagi dek bisa dibilang pungli 
(ketawa) 

Peneliti : tapikan kalau begitu juga sudah bisa dibilang pungli pak (ketawa) 



Informan : tidak toh dek karena tidak ada keterpaksaan ji disini, sama saja 
lah dia berinfaq (ketawa)  

Peneliti : apakah bapak sering bersosialisai atas biaya atau prosedur 
pembuatan SIM kepada masyarakat, maksudnya turun langsung 
kelapangan? 

Informan : iya sering, tapi kalau untuk saat ini bisa dibilang tidak pernahmi 
karena lagi sibuk ada kegiatan 

Peneliti : bagaiamana persyaratan pemohon SIM disini pak? 

Informan : pertama itu ada yang namanya permohon tertulis, kedua asal bisa 
mi membaca dan menulis, ketiga memilih pengetahuan lalu lintas 
jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor, keempat ada yang 
namanya batas usia seperti umur 16 tahun untuk sim golongan C, 
17 tahun untuk sim golongan A, dan 20 tahun untuk sim golongan 
B1/B2, kelima bisa mengemudi, keenam yang penting sehat 
jasmani dan rohani, dan yang ketujuh harus lulus tes ujian teori dan 
peraktek  

Peneliti : terus begini pak! Kan hasil ujian SIM diumumkan diumumkan 
selambat-lambatnya 3 hari, terus bagi yang gagal harus menunggu 
14 hari kerja lagi baru bisa tes ulang, sementara hasil wawancara 
saya sama masyarakat ada yang tidak seperti itu, maksudnya kalau 
dia gagal hari ini maka besok di datang lagi untuk tes, bagaimana 
kalau seperti pak? 

Informan : oh masalah itu tidak apa-apa ji, kasihan juga kalau harus 
menunggu begitu apa lagi jauh kasihan rumahnya mau pulang 
balik ke sini, bahkan kalau ada yang gagal hari ini, disuruh saja 
menunggu lagi beberapa jam baru di panggil lagi untuk tes 

Peneliti : tapi tidak sesuai mi prosedurnya itu pak!  

Informan : tidak apa-apa ji yah adalah yang namanya kebijakan 

Peneliti : berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat SIM C? 

Informan : dalam proses melayani pemohon SIM disini, khsuusnya bagian 
identifikasi itu memakan waktu 23 menit, hal ini dilakukan utunk 
mengantisipasi penumpukan pemohon sim yang ada dibagian ini, 
begitupun ada bagian registrasi. Sesudah bagian identifikasi itu 
bagian ujian teori, sebelum melakukan ujian teori saya biasanya 



melakukan sesi pencerahan, lama waktu dalam sesi pencerahan itu 
sekitar 30 menit dan dilakukan ketika pemohon sudah mencapai 15 
orang atau lebvih. Habis itu dipanggil 5 orang untuk masuk 
kedalam ruang ujian teori dan mengerjakan 30 soal dengan waktu 
15 menit  

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Ana Amir 
Alamat : Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun 
Jenis Kelamin : perempuan 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Penjual Sembako  
Tempat, tgl wawancara : Warung, 12 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang ibu bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 250.000,00 

Peneliti : apakah ibu merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : yah lumayan lah,  

Peneliti : apakah ibu tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : kalau masalah itu saya tidak tau dek! 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut ibu bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada ji 

Peneliti : oh berarti gampang saja bu? 

Informan : iya, kan saya punya kenalan polisi 

Peneliti : maksudnya kenalan bagaimana yah bu? 

Informan : itu kan saya punya teman polisi tugas di polres juga, jadi saya 
suruh uruskan saja 

Peneliti : kenapa tidak urus sendiri saja bu?  

Informan : yah malas pusing saja pasti klau urus sendiri banyak lagi yang 
mau diurus 

Peneliti : jadi setelah ibu minta diuruskan, apa saja yang ibu lakukan? 



Informan : yah cukup ke polres saja tunggu panggilan 

Peneliti : hanya itu saja yang ibu lakukan di polres baru langsung dikasih 
SIM ? 

Informan : tidak toh (ketawa) 

Peneliti : terus bagaimana? 

Informan : begini he, kan saya ke polres disuruh isi formulir identitas, sduah 
itu langsung dipanggilmi berfoto 

Peneliti : hanya itu, tidak tes kah? 

Informan : iya ituji, saya tidak ada namanya itu tes, ,akamya yang itumi saya 
malaskan kalau mengurus SIM, pasti disuruh tes 

Peneliti : banyak kah temannya kita yang buat SIM pada saat itu? 

Informan  : iya banyak 

Peneliti : oh berarti ikut mengantri buk? 

Informan : tidak ji dek! Saya langgung dipanggil 

Peneliti : oh berarti kita datang duluan mungkin makanya langsung 
dipannggil 

Informan : ah tidak ji, ada memang yang mengantri tapi saya yang 
diutamakan, untuk apami katanya saya diuruskan kalau mau begitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Arul Farzan 
Alamat : Desa Lapulu, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : wiraswasta  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 22 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 250.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : yah lumayan lah, jangan sampai gak bisa bayar baru gak 
dibikinkan (ketawa) 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : kalau masalah itu saya tidak tau dek! 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada sih sebenarnya, hanya sempat bingung saja 

Peneliti : bingung kenapa pak? 

Informan : itu apa lagi namanya yang tes itu, bagian tes teori itu yang jawab 
soal rambu-rambu, apa yang saya mau taukan orang saya sekolah 
saja tidak, yah jadi gak belajar yang begituan 

Peneliti : saya kira ada pencerahan sebelum ujian pak? 

Informan : iya tapi pengarahannya cepat banget, saya susah paham lah 

Peneliti : bagaimana syarat-syarat pembuatan SIM disini, apakah ada 
kesulitan?  



Informan : tidak ada kok, isi formulir terus disuruh ambil itu yang tes 
kesehatan tidak jauh ji juga kita mau ambil, karena sudah ada 
memang mi di polres, dulukan belum ada kata teman saya 

Peneliti : apakah sebelumnya bapak sudah tahu cara pembuatan SIM? 

Informan : yah belum, nanti di polres baru sa tau 

Peneliti : bapak tau karena diarahkan atau bagaimana ? 

Informan : iya diarahkan 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : iya baik kok murah senyum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Muhammad Ahmad 
Alamat : Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Penjual Ikan  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 12 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 350.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : kalau menurut saya untuk harga SIM begitu mah udah sebanding  

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : saya lihat yang ditempel itu hanya Rp.100.000,00 

Peneliti : terus kenapa bapak mau-mau saja bayar Rp.350.000,00? 

Informan : gak papa lah mungkin belum masuk dengan biaya yang lainnya  

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada 

Peneliti : oh baerarti semua lancar-lancar saja yah? 

Informan : iya lancar dan cepat kok  

Peneliti : apakah bapak ikut tes? 

Informan : iya saya ikut baik dari tes teori dan prakteknya 

Peneliti : apa ada yang susah? 

Informan : yah lumayan (ketawa) saya agak eror dibagian tes praktek 

Peneliti : saya kira ada pencerahan sebelum ujian pak? 



Informan : iya memang, mereka kan sudah ahli apa lagi mereka tiap hari 
peragaklan, yah jadi mahir lah 

Penelitian : itu maksud bapak eror bagaimana pak (ketawa)? 

Informan : itu bagian batas-batas belok-beloknya, astaga dekat sekali dek, 
belum sempat kita gas belok mi lagi jadi saya tabrak semuami itu 
pembatasnya (ketawa) 

Peneliti : bagaimana syarat-syarat pembuatan SIM disini, apakah ada 
kesulitan?  

Informan : sudah bagus, karena ada semuami dibagian polres kalau mauki 
mengurus seperti ambil hasil tes kesehatan di polres sudah ada jadi 
tidak perlu lagi ke puskesmas 

Peneliti : apakah sebelumnya bapak sudah tahu cara pembuatan SIM? 

Informan : belum! 

Peneliti : terus, apa yang bapak lakukan ? 

Informan : bertanya kepada orang yang mengantri 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : alhamdulillah semua petugasnya ramah 

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Ozin 
Alamat : Desa lakara, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 12 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 200.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : iya bagus, murah kok 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : tidak! 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada susahnya, malah mudah 

Peneliti : mudah seperti apa itu pak? 

Informan : tidak perlu repot-repot sana-sini yang penting bawah ktp, terus kir 
dokternya juga dilingkungan polres, jadi mudahlah 

Peneliti : apakah bapak ikut ujian tes? 

Informan : iya ikut ujian teori saja 

Peneliti : berarti ujian praktek tidak pak? 

Informan : iya tidak! Katanya tidak usah karena cuaca hujan pada saat itu 
dek 

Peneliti : apakah sebelumnya bapak sudah tahu cara pembuatan SIM? 



Informan : iya sudah, sebelum saya ke polres saya tanya teman-teman dul;u 
yang sudah buat SIM, biar disana saya gak kebingungngan 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : iya baik dan ramah  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Amiruddin Sulaiman 
Alamat : Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Penjual Semabako  
Tempat, tgl wawancara : Warung, 12 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 150.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : iya, murah kok 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : tidak dek 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak adaji malah mudah  

Pemeliti : mudah bagaimana maksudnya? 

Informan : begini dek kan memang awalnya saya kebungungan, tapi saya 
langsung bertanya sama petugasnya, jadi saya paham mi  

Peneliti : bagaimana syarat-syarat pembuatan SIM disini, apakah ada 
kesulitan?  

Informan : gampang! Ambil kir dokternya dibagian polres, nayar balngkonya 
juga di polres, mengisi surat pemohon SIM, foto lopi KTP, sudah 
itu tinggal tunggu panggilan untuk tes 

Peneliti : waktu ikut tes bagaimna apakah lancar-lancar saja? 

Informan  : lumayan, kalau ujian teori alhamdulillah saya mengerti lah, tapi 
dibagian praktek agak lumayan susah sih 



Peneliti : susah kenapa? 

Informan : pembatasnya terlalu berdekatan sehingga kita berkendaraa pelan 
sekali, belum sempat opor persenelan yah belok lagi, kaya pemain 
bola itu yang harus zikzak 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : bagus cepat respon kok kalau kita ada yang tidak dimengerti 
langsuh diarahkan 

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Anto Sade 
Alamat : Desa lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 12 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 100.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : bagus banget, murah sekali, sudah sesuai dengan peraturannya, 
lagian sudah ada kok mereka tempel 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : iya tahu! Kebetulan saya punya teman polisi dia bilang kalau buat 
SIM C hanya 100.000,00, kalau diminta lebih katanya tinggal 
bilang saja kalau saya tau aturannya (ketawa) 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada! 

Peneliti : apakah bapak ikut ujian ? 

Informan : iya ikut ujian jawab soal itukan maksudnya? 

Peneliti : iya pak! Kalau ujian praktek bapak ikut juga? 

Informan : tidak, hanya teoriji 

Peneliti : kenapa pak? 

Informan : tidak tahu juga, saya disuruhkan hanya ujian teori saja 

Peneliti : apakah betul ada pencerahan sebelum ikut ujian? 



Informan : iya ada! 

Peneliti : bagaimana syarat-syarat pembuatan SIM disini, apakah ada 
kesulitan?  

Informan : tidak ada! 

Peneliti : apakah sebelumnya bapak sudah tahu cara pembuatan SIM? 

Informan : iya sudah! 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : agak cuek sih, mungkin dia sudah tahu kalau saya hanya bayar 
Rp.100.000,00 saja (ketawa) 

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Agus Purnama 
Alamat : Desa lapulu, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Guru Mengaji  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 23 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 100.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : iya bagus! 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : iya tahu! Kan sudah ada pengumannya ditempel 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada aman-aman saja 

Peneliti : apakah bapak mengikuti prosedur semuanya? 

Informan : iya saya ikut, apa yang disuruhkan saya ikuti 

Peneliti : jadi termasuk ujian teori dengan prakter? 

Informan : iya! 

Peneliti : apakah betul ada pencerahan sebelum ujian pak? 

Informan : iya ada, maka dari itu semua terasa aman-aman saja karena sduah 
diberi arahan sebelum itu 

Peneliti : bagaimana syarat-syarat pembuatan SIM disini, apakah ada 
kesulitan?  



Informan : tidak ada kok, hanya sempat berdebat begitu sama 
petugasnya(ketawa) 

Peneliti : maksudnya pak? 

Informan  : begini loh! Kan pas mau ambil SIMnya masa saya disuruh bayar 
Rp.250.000,00, yah saya komplen lah saya gak mau bayar segitu 
orang sudah ada tertera kok harganya 

Peneliti : terus kata petugasnya apa? 

Informan : katanya sih itu Rp.250.000,00 sudah dengan uang administrasinya 

Peneliti : terus bagaimana kelanjutannya pak ? kan bapak tetap bayar 
Rp.100.000,00 

Informan : dia jelaskan! Katanya itu sudah termasuk uang foto, uang kertas 
formulir sama uang bimbingan praktek 

Peneliti : hanya itu saja? 

Informan : iya awalnya itu saja yang dia bilang (ketawa) 

Peneliti : wah bapak jago (ketawa) terus apa lagi pak? Bagi resep biar nanti 
saya buat SIM C bisa kaya bapak (ketawa) 

Informan : saya tetap ngotot mau bayar Rp.100.000,00 lah 

Peneliti : setelah itu petugasnya langsung mau bapak bayar Rp.100.000,00? 

Informan  : iyalah orang saya sudah bilang ini adalah pungli (ketawa) baru 
dia mau 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : super cuek, kaya marah begitu! 

Peneliti : yang penting bapak sudah puas karena tetap bayar sesuai 
aturannya, jadi aman-aman saja kan (ketawa) 

Informan : iya, memang sih tapi petugasnya milah-milah jadi saya juga 
jengkel begitu 

Peneliti : milah-milah bagaimana pak? 



Informan : itu hari saya mengantri agak lama krena banyak yang duluan dari 
saya, eh pas ada ibu-ibu yang baru saja datang masa didahulukan 
dia dari pada kita-kita ini yang sudah antri berjam-jam 

Peneliti : loh kok gitu pak, kenapa gak komplen?  

Informan : saya diamkan saja, saya fikir mungkin dia memang habis datang 
duluan sebelum saya baru pas namanya dipanggil dia gak ada 
makanya dilewatkan, eh ternayat tidak seperti itu, ternyata dia 
punya pengurus juga orang petugas situ, makanya di dahulukan mi 
dia.  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Muhammad Raufung 
Alamat : Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : Penjaga Konter  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 23 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 200.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : iya bagus untuk harga 5 tahun 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : tidak dek! 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada, hanya saja saya agak sedikit jengel dan kecewa sma 
petugasnya 

Peneliti : kenapa bisa pak? 

Informan : masa saya sudah antri lama belum dipanggil-panggil juga, 
sedangkan ada yang baru saja datang malah langsung-langsung 
saja tanpa antri 

Peneliti : loh kok bisa seperti itu pak? 

Informan : iya lah, karena dia punya kenalan sama petugasnya 

Peneliti : apakah bapak ikut tes ujian? 

Informan : tidak, algian saya juga gak tau kalau ada tes-tes begitu lagi 

Peneliti : apakah ada pencerahan sebelum ujian pak? 



Informan : kalau itu saya tidak tahu, mungkin saya tidak lihat atau terlambat, 
lagian saya juga gak ikut ujian jadi gak tau dek 

Peneliti : bagaimana syarat-syarat pembuatan SIM disini, apakah ada 
kesulitan?  

Informan : udah mudah dek dari sebelum-sebelumnya 

Peneliti : emang sebelumnya kenapa pak? 

Informan : kata teman saya dulu kalau mau mengurus agak sudah pergi-pergi 
atau keluar-keluar dari polres 

Peneliti : maksudnya? 

Informan : kan dulu kalau mau ambil tes kesehatan harus pergi ke 
puskesman dulu, kalau mau bayar harus ke bank dulu, tapi 
sekarangkan sudah tidak, semuanya sudah ada di lingkup polres, 
jadi sudah tidak repot lagi mau keliling mengurus  

Peneliti : apakah sebelumnya bapak sudah tahu cara pembuatan SIM? 

Informan : iya sudah! 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : gak adil saja, masa kita dibeda-bedakan gitu, lagian kan kita 
sama-sama bayar 

Peneliti : mungkin bayarnya yang beda pak (ketawa) 

Informan : iya sudah pasti beda itu, kan mereka orang-orang yang malas 
pusing 

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama : Jefrianto 
Alamat : Desa Anese, Kec. Andoolo Barat, Kab. Konsel 
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Pekerjaan : -  
Tempat, tgl wawancara : Rumah, 23 April 2019 

 
Tanya Jawab 

Peneliti : berapa biaya yang bapak bayar dalam pembuatan SIM C? 

Informan : Rp. 350.000,00 

Peneliti : apakah bapak merasa sudah bagus dengan harga segitu? 

Informan : mahal sekali mba 

Peneliti : apakah bapak tahu berapa yang semestinya harus dibayar sesuai 
dengan aturannya? 

Informan : yah itulah masalahnya saya gak tau, makanya disuruh bayar 
segitu deh 

Peneliti : dalam proses pembuatan SIM, menurut bapak bagian mana yang 
susah ? 

Informan : tidak ada! 

Peneliti : apakah betul ada pencerahan sebelum ujian pak? 

Informan : ujian apayah? 

Peneliti : ujian teori sama praktek pak 

Informan : oh kalau masalah itu saya tidak tau, karena saya tidak ujian 

Peneliti : terus yang bapak lakukan apa saja dalam proses buat SIM C? 

Informan : cukup bawah ktp, isi formulir, sudah itu saja, tiggal tunggu 
panggilan untuk foto sama bayar 

Peneliti : apakah sebelumnya bapak sudah tahu cara pembuatan SIM? 



Informan : tidak, makanya apa yang diarahkan sama petugas saya ngikut saja 

Peneliti : bagaiaman pelayanan petugas kepada bapak, apakah sudah baik? 

Informan : baik kok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ana Amir (masyarakat, wawancara pada tanggal 12 april 2019) 

 

 Muhammad Ahmad (Masyarakat,wawancara pada tanggal 12 april 2019) 



 Ozin (masyarakat, wawancara pada tanggal 12 april 2019) 

 

 Anto Sade (masyarakat, wawancara pada tanggal 12 april 2019) 



 Amiruddin Sulaiman (masyarakat, wawancara pada tanggal 12 april 2019) 

 

 Arul Farzan (masyarakat, wawancara pada tanggal 22 april 2019) 



 Agus Purnama (masyarakat, wawancara pada tanggal 23 april 2019) 

 

 Didik (KASIUM, wawancara pada tanggal 08 april 2019) 



 Tri Sudarmanto (petugas pelayanan sim, wawancara pada tanggal 11 april 2019) 

  Foto untuk pembuatan SIM  



 Pengarahan sebelum ujian teori   Antri untuk panggilan tes praktek mengemudi  



 Pengisian formulir pembuat SIM   Pengarahan untuk ujian praktek mengemudi  



 Banner “Stop Pungli”   Standar waktu penerbitan SIM  
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