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Abstrak  

 

       Reza Laksana Putra, Studi Tentang Pelayanan SIM Keliling Di Satuan 

Lalu Lintas (Sat Lantas) Kota Samarinda. 

       Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dimana 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam observasi dan 

dokumentasi sehingga Lebih mampu menggali serta mengetahui Pelayanan SIM 

Keliling di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Kota Samarinda. Penelitian ini 

mengambil lokasi di SIM Keling di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Kota 

Samarinda dan objek penelitian ini di ambil dari Kasat Lantas Polresta yang 

bertugas dikantor Polresta Samarinda serta anggota atau staff lalu lintas yang 

bertugas di mobil pelayanan SIM Keliling dan juga masyarakat sekitar yang 

mengurus perpanjangan SIM Keliling. 

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan 

SIM Keliling di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Kota Samarinda sudah berjalan 

dengan baik namun di dalam  pelayanan SIM Kelilng ada sebagian yang perlu di 

perhatikan lagi oleh anggota Satuan Lalu Lintas yaitu sarana dan prasaranya 

yang belum terpenuhi. Misalnya tenda untuk menunggu proses pelayanan 

perpanjangan SIM, Kursi yang terbatas tidak sesuai dengan jumlah masyarakat 

yang mengurus perpanjangan SIM, Meja untuk masyarakat mengisi formulir, 

terkadang juga dalam pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) 

Keliling mengalami kerusakan elektonik maupun genset yang tidak terduga. 

 

 

Kata Kunci : Pelayanan SIM (Surat Izin Mengemudi) keliling. 

 

Pendahuluan  
      Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib 

melayani setiap warga negara dan penduduk untuk  memenuhi kebutuhan 

dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejateraan 

masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut 

pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih 

belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya 
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pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan, baik melalui surat pembaca maupun 

media pengaduan lainya, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja 

pelayanan yang berbeli-belit, tidak transparan, terbatasnya fasilitas, sarana dan 

prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya 

serta masih banyak di jumpai peraktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang 

berindikasikan penyimpangan dan KKN. 

Sesuai dengan yang di jelaskan pada Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public di jelaskan bahwa 

pelayanan public adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara penduduk 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan public. Adapun jadwal dan lokasi Sim keliling di Kota 

Samarinda yaitu di Pos Polisi Loa Janan Ilir Kelurahan Loa Janan Ilir, halaman 

Kantor Lurah Rawa Makmur Kecamatan Palaran, simpang tiga kebon agung 

Kelurahan Lempake, simpang empat perum Korpri Kelurahan Loa Bakung, 

simpang tiga bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan, simpang tiga ring road 

Kelurahan Bukit Pinang. Kemudian pelayanan dimulai pada hari Senin sampai 

dengan Jumat dari pukul 09.00 s/d 13.00 WITA. Karena itu Satuan Lalu Lintas 

(Sat Lantas) Kota Samarinda berupaya memangkas urusan yang panjang menjadi 

lebih mudah dan cepat, dengan membuat terobosan fasilitas pengurusan SIM yang 

mudah, cepat, dan nyaman yaitu pelayanan SIM keliling (Simling) di Kota 

Samarinda. Dalam hal pelayanan perpanjangan SIM Satuan Lalu Lintas Polresta 

Kota Samarinda terus berusaha meningkatkan pelaksanaan pelayanan 

perpanjangan SIM agar masyarakat perkotaan Samarinda yang mobilitasnya 

sangat tinggi dan sibuk dapat tetap melakukan perpanjangan di mobil SIM 

Keliling dengan waktu relatif cepat. Dengan adanya surat perintah dari Kepolisian 

Resort Kota Samarinda. Seiring berjalanya waktu maka terjadilah suatu kendala-

kendala pada pelayanan SIM Keliling di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Kota 

Samarinda. Oleh karena itu yang menyebabkan kurang maksimal dalam 

pelayanan perpanjangan di SIM Keliling di Kota Samarinda. 

Berdasarkan observasi dilapangan penulis menemukan sesuatu yang 

kurang dari pada pelayanan SIM Keliling yaitu : 

a) Sarana dan prasarana (Komputer, Tenda untuk masyarakat yang menunggu 

pelayanan SIM Keliling). 

b) Anggaran (khusunya untuk biaya operasional didalam pelayanan perpanjangan 

SIM Keliling di Kota Samarinda). Adapun biaya operasianal yang sehari-hari 

digunakan dalam pelayanan SIM Keliling yaitu, solar dan oli mesin, dll. 

Proses dan teknis pelayanan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan 

yang berlaku. Bahwa sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SIM, 

berdasarkan peraturan Republik Indonesia Nomer 50 Tahun 2010 tentang jenis 

dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. 

Ketentuan biaya perpanjangan SIM (SIM A, BI, BII) baru, sebesar Rp 120.000. 
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Sedangkan untuk perpanjangan dikenakan biaya Rp 80.000, baik SIM A, BI 

maupun BII dan untuk perpanjangan SIM C hanya dikenai biaya Rp 75.000. 

Berdasarkan Fenomena tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis untuk 

melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Samarinda 

dengan Judul penelitian : “Studi Tentang Pelayanan SIM Keliling di Satuan Lalu 

Lintas (Sat Lantas) Kota Samarinda”. 

 

Kerangka Dasar Teori   

1. Pelayanan 

Pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. (Pasolong 2010:128) 

2.  Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. 

b. Pedoman Umum Unit Pelayanan Publik 

 Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 

63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian di kembangkan menjadi 14 

unsur yang “   relevan, valid dan variable”. Sebagai unsure minimal yang 

harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. 

c. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik 

Ada tiga macam bentuk pelayanan public menurut Moenir (2006:190), 

adalah layanan melalui lisan,layanan melalui tulisan, dan layanan melalui 

perbuatan. 

d. Faktor Pendukung Pelayanan Publik 

 factor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam 

pelayanan umum, factor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, 

factor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, factor pendapatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum, factor keterampilan petugas dan 

factor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. (Menurut Moenir 

2010:88). 

e. Klasifikasi Pelayanan Publik 

 Pelayanan public yang harus diberikan oleh pemerintah dapat 

diklasifikasikan kedalam dua katagori utama yaitu pelayanan kebutuhan 

dasar dan pelayanan umum. 
f. Azas dan Prinsip Pelayanan Publik 
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     Adapun dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik menjelaskan bahwa dalam melakukan pelayanan publik 

harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yaitu : kesederhanaa, 

kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, 

kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, 

kesopanan, keramahan, kenyamanan. 
g. Standar Pelayanan Publik 

     Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 

dijelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 
h. Pola Penyelenggara Pelayanan Publik 

     Dalam penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, ada terdapat 

berbagai macam pola yang digunakan instansi pemerintah, yaitu : 

fungsional, terpusat, terpadu, gugus tugas. 
i. Kualitas Pelayanan  

Menurut Sinambela (2006:6) kualitas adalah segala sesuatu yang 

mampumemenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan (meeting the needs 

of customers). 
j. Kepuasan Masyarakat 

     Menurut Lukman (dalam Pasolong 2007:144) menyatakan bahwa 

kepuasan sebagai tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapkannya. Sejalan pandangan, 

Gibsan dkk (1987), Weksley dan Yulk (1988), di jelaskan bahwa 

kepuasan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang 

(pelanggan). 

3. Surat Izin Mengemudi (SIM) 

a. Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi) 

Menurut Undang-undang No 9 Tahun 2012 BAB I pasal 1 ayat 4 

mengemukakan Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM 

adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik 

Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, 

dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan  

persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

b. Pelayanan SIM Keliling 

 Bahwa SIM Keliling adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik. Dengan 

adanya SIM keliling ini agar masyarakat tidak perlu datang ke Kantor 

Polisi, masyarakat cukup mendatangi mobil SIM Keliling yang beroperasi 
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sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan sesuai dengan keperluan 

masyarakat dan masyarakat juga tidak perlu melaksanakan ujian SIM lagi 

dengan demikian masyarakat sangat terbantu. 

       

Metode Penelitian 

       Penelitian yang tiada pernah mengenal sudah, terus berkembang dari 

waktu kewaktu seiring dengan perkembangan zaman dalam segala bidang disiplin 

ilmu, bail ilmu yang bersifat eksakta, filsafat, humaniora dan sains terus 

menunjukkan perkembangan positif. Seiring dengan perkembangan penelitian 

tersebut, juga memberi warna baru terhadap jenis metode, pendekatan dalam 

penelitian itu sendiri. Pendekatan penelitian misalnya pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Oleh karena itu peneleti tertarik mengambil metode penelitian kua 

litatif dengan alasan sesuai dengan judul yang diambl peneliti yaitu Pelayanan 

SIM Keliling di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Kota Samarinda. 

 Adapun tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena 

atau gejala social yang lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap 

tentang fenomena yang dikaji dari pada memerinci menjadi variabel-variabel 

yang saling terkait. 

 

Hasil Penelitian  

1. Dasar hukum yang digunakan dalam pelayanan perpanjangan SIM 

  Satuan lalu Lintas Polresta Kota Samarinda dalam melayani masyarakat 

perpanjangan SIM Mengacu pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian RI No  9 tahun 2012 tentang Surat 

Izin Mengemudi, PNBP No 50 Tahun 2010, Undang-undang No 22 tahun 2002 

tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. 

2. Kejelasan persyaratan dan perpanjagan SIM 

Adanya mobil SIM Keliling ini sangat membatu masyarakat dalam mengurus 

perpanjagan. Masyarakat juga tidak perlu lagi pergi jauh-jauh hanya cukup 

mendatangi ke mobil SIM Keliling yang mana mobil tersebut setiap harinya 

keliling diwilayah Kota Samarinda. Untuk persyaratan mudah sekali di pahami 

oleh masyarakat, dan sudah banyak sekali yang mengerti. 

3. Kepastian Waktu dalam pelayanan perpanjangan SIM 

Untuk waktu perpanjangan SIM ini membutuhkan waktu selama 10 menit 

karena Satuan Lalu Lintas mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik. 

4. Biaya pelayanan perpanjangan SIM 

Adapun masalah biaya yang di kelurkan dalam proses perpanjagan SIM yaitu; 

SIM A Rp. 80.000,- sedangkan SIM C Rp. 75.000,- yang mana sudah megacu 

pada PNBP No 50 Tahun 2010. 

5. Sarana dan prasarana SIM kelilng 
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Dalam pelayanan perpanjangan SIM sarana dan prasarana lebih utama tetapi 

sarananya sudah ada kemudian dengan prasarananya masih kurang, misalnya 

kurangnya penyediaan kursi karena jumlah 25 s/d 30 orang per harinya , tidak 

adanya tenda untuk berteduh, tidak adanya meja buat mengisi formulir, dan 

juga terkadang pada saat melayani masyarakat dalam perpanjangan SIM genset 

tiba-tiba rusak dan tidak ada cadangannya, apabila rusak terpaksa 

diberhentikan proses pelayanan perpanjanganb dan menunggu sampai baik 

(diperbaiki). 

6. Faktor penghambat dalam pelayanan perpanjangan SIM 

Di dalam pelayanan perpanjangan SIM apabila terjadi hambatan itu di 

sebabkan oleh pendukungnya (sarana dan prasarana) karena factor pendukung 

tersebut tidak lengkap dan kurang maksimal dalam melayani masyarakat. 

Adapun factor penghambat yang sering terjadi adalah biasanya kerusakan pada 

genset pada saat beroprasi melayani masyarakat perpanjangan SIM. Apabila 

rusak terpaksa berhenti sampai genset tersebut baik (diperbaiki) dan  genset 

cuma ada satu tidak ada pengganti apabila rusak secara mendadak. 

7. Faktor pendukung dalam pelayanan perpanjangan SIM 

 Faktor pendukung dari pelayanan perpanjangan SIM Keliling ini adalah 

sarana dan prasarana yang utama dalam melayani masyarakat. Adapun sarana 

dan prasarana sudah cukup lengkap. Namun perlu adanya perawatan serta 

penambahan agar pelayanannya lebih maksimal. 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan penulis peroleh dari observasi, wawancara, dokumentasi atau 

melalui dokumen-dokumen yang memperkuat penulisan dalam proses 

penyimpulan. 

1. Dasar hukum yang di gunakan dalam pelayanan perpanjangan SIM (Surat 

Izin Mengemudi) 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan dasar hukum yang 

digunakan oleh Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) dalam pelayanan 

perpanjangan SIM meliputi : 

a. Untuk dasar-dasar hukum yang di gunakan Satuan Lalu Lintas (Sat 

Lantas) sudah jelas dan sesuai dengan peosedur yang berlaku di 

Kepolisian Republik Indonesia. 

2. Kejelasan Persyaratan dalam perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa 

persyaratnnya tidak rumit, jelas dan sangat sederhana serta mudah 

dipahami oleh masyarakat Kota Samarinda. 

3. Kepastian waktu dalam pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin 

Mengemudi) 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan kepastian waktu 

dalam pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) waktu yang 

di perlukan selama 10 menit. Karena Satuan Lalu Lintas (Sat lantas) 
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mengacu pada Undang-undang No 25 tahun 2009 Tentang pelayanan 

public. 

4. Biaya pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan untuk biaya 

perpanjangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2010 

tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang 

berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia. Adapun biaya yang 

dikeluarkan pada saat perpanjangan SIM yaitu : 

a) SIM A Rp. 80.000,00 

b) SIM C Rp. 75.000,00. 

5. Sarana dan prasarana pelayanan SIM keliling 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan sarana dan 

prasarana. Belum cukup maksimal meskipun ada beberapa fasilitas tetapi 

dalam melayani masyarakat masih kurang lengkap fasilitas seperti meja 

untuk masyarakat mengisi formulir, kemudian tempat menunggu proses 

perpanjagan berupa tenda agar masyarakat dapat berteduh. 

6. Faktor penghambat 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan yang menjadi 

factor penghambat kurang adanya persiapan pada saat terjadi kerusakan 

elektronik computer atau pun mesin genset. 

7. Faktor Pendukung 

Berdasarkan  hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan sarana dan 

prasarana sudah cukup mendukung akan tetapi lebih bagusnya ada 

perbahuruan agar melayani masyarakat lebih maksimal. 

 

Rekomendasi  

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ialah sebagai berikut:. 

1. Sarana dan prasarana di mobil SIM Keliling lebih baiknya di lengkapi 

meja agar masyarakat pada saat mengisi formulir tidak menulis di atas 

kursi motor bahkan di pangku, tempat untuk ruang tunggu (tenda) agar 

masyarakat dapat berteduh dari terik matahari, kursi yang jumlahnya 

disesuaikan dengan masyarakat yang mengurus perpanjangan setiap 

harinya agar masyarakat tidak ada yang menunggu sambil berdiri. 

Seharusnya lebih diperhatikan lagi sarana dan prasaranaya yang ada di 

mobil pelayanan SIM Keliling oleh Anggota Polresta Samarinda bagian 

sarana dan  prasarana (Sarpras) agar berjalan dengan baik dalam 

pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi). 

2. Faktor penghambat dalam pelayanan perpanjangan SIM (Surat Izin 

Mengemudi) di usahakan dalam melayani masyarakat apabila terjadi 

kerusakan (computer serta perengkat untuk perpanjangan SIM) langsung 

ada penggantinya dan tidak memberhentikan pelayanan perpanjangan 

SIM (Surat Izin Mengemudi). 
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3. Sebaiknya Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS) Polresta Samarinda 

menyiapkan mobil SIM Keliling setiap Kecamatan yang ada di Kota 

Samarinda. Dalam  pelayanan perpanjangan SIM ini agar mampu 

melayani masyarakat oleh anggota Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS) 

Polresta Samarinda. 
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