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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik 

Pelayanan publik sangat penting karena merupakan tugas utama 

negara sebagai sarana prasarana pelayanan bagi masyarakat. Tugas ini 

telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD alinea keempat, yang 

meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, 

yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial",  selain itu 

diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang sering disebut layanan 

berkualitas adalah layanan terbaik untuk memenuhi standar kualitas 

layanan. Standar layanan digunakan sebagai tolak ukur untuk pemberian 

layanan untuk menilai kualitas layanan sebagai komitmen penyedia 

layanan kepada publik dalam layanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan No. 15 Kementerian 

Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

pada tahun 2014, komponen standar layanan terkait dengan proses 

pemberian layanan mencakup persyaratan, prosedur, periode layanan, 
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biaya / tarif, produk layanan, dan penanganan pengaduan . Jika lembaga 

pemerintah dan lembaga lain dapat menerapkan standar kualitas ini, 

dapat dikatakan bahwa lembaga dan lembaga pemerintah telah 

menyediakan layanan berkualitas. 

Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara 

dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka dalam 

kerangka pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang - Undang 

Dasar 1945. Selain dari salah satu tanggung jawab atau kewajiban 

negara, pelayanan publik yang dilakukan oleh penyedia layanan publik 

adalah kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan harapan dan tuntutan 

semua warga negara mengenai layanan publik beserta merupakan salah 

satu upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pelayanan publik 

juga merupakan upaya untuk menekankan hak dan kewajiban setiap 

warga negara dan realisasi tanggung jawab negara dan instansi dalam 

administrasi layanan publik, diperlukan norma-norma hukum yang 

memberikan peraturan yang jelas dan tentu saja untuk layanan publik ini 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan 

layanan publik sesuai dengan AUPB dan termasuk untuk memberikan 

perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang 

dalam administrasi layanan publik, diperlukan peraturan hukum untuk 

mendukungnya. 

Definisi pelayanan publik menurut Hayat, bahwa layanan adalah 

pemberian hak-hak dasar kepada warga negara sesuai dengan kebutuhan 

dan kepentingan mereka yang diatur oleh hukum dan peraturan, layanan 
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berarti melayani orang-orang yang dilayani, ketika melayani, kemudian 

menyediakan layanan secara kompeten dan harmonis.1 

Selain dari pengertian pelayanan publik menurut Hayat, definisi 

pelayanan publik juga dikemukakan oleh Sirajuddin, bahwa hukum 

pelayanan publik sebagai norma hukum mengenai pemenuhan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat oleh administrator negara sebagaimana 

diuraikan secara tertulis atau tidak tertulis, yang mengikat pemerintah 

sebagai penyedia layanan publik dan warga negara sebagai penerima 

layanan publik secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi 

pelanggar aturan yang berlaku.2 

Pengertian pelayanan publik juga dikemukakan oleh Deddy 

Mulyadi bahwa, pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan 

suatu pelayanan yang mendahulukan atau mengutamakan kepentingan 

umum, mempermudah urusan publik, meningkatkan efisiensi waktu 

dalam pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada 

umum atau warga masyarakat yang menerima pelayanan.3 

Pengertian pelayanan publik sudah terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 

UU PP 25/2009 bahwa:4 

"Pelayanan publik 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 

                                                 
1Hayat,  Manajemen Pelayanan Publik, ( Depok : Rajawali Pers, 2017 ), hlm. 22  
2Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi 
dan Partisipasi, (Malang: Setara Press, 2011), hlm 13 
3Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses 
Kebijakan Publik Berbasis AnalisisBukti untuk Pelayanan Publik, ( Bandung : Alfabeta, 2018 ), 
hlm.192 
4Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009,LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038,  Ps. 1 ayat(1). 
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administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik." 
 
Selain definisi yang dikemukakan oleh UU PP 25/2009, dalam 

KEPMENPAN 63 Tahun 2003 bahwa, 5 

"Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan." 
 
Maka berdasarkan dari pengertian diatas dapat Peneliti simpulkan 

bahwa pelayanan publik tersebut merupakan sebuah kegiatan yang 

berupa memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam rangka 

memernuhi kebutuhan rakyat dan menjalankan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Terdapat juga beberapa tujuan berdasarkan pada 

Pasal 3 UU PP 25/09, menyatakan bahwa:6 

"Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: 
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan 
seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik; 

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik 
yang layak sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan" "dan korporasi yang baik; 

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik." 

 
Berdasarkan dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa 

dalam hal pelayanan publik diperlukan partisipasi antara penerima 

pelayanan publik maupun penyelenggara pelayanan publik, karena selain 

                                                 
5Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 3  
6Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 3 
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dari hak yang perlu diketahui oleh kedua pihak dengan tujuan tidak 

menyimpang dari yang telah ditentukan, juga diperlukan tanggung jawab, 

kewajiban, serta kewenangan dari pihak yang menjalankan tugasnya 

sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya yaitu mengenai tercapainya sebuah sistem dalam 

hal pelayanan publik yang berdasarkan AUPB dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Dalam pelayanan publik juga terdapat beberapa asas yang 

dinyatakan dalam KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003, bahwa Asas 

Pelayanan Publik terdiri dari:7 

a. Transparansi 

Bersifat terbuka untuk siapa saja dan dapat diakses oleh siapa 

saja serta dapat digunakan dengan mudah. 

b. Akuntabilitas 

Dapat dibuktikan dengan berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan. 

c. "Kondisional 

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan tanpa melupakan 

prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif 

Masyarakat juga didorong untuk ikut berperan serta dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dan selain dari partisipatif 

                                                 
7Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 4-5 
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dari masyarakat, juga perlu diperhatikan hal terkait dengan 

masukan daripada masyarakat itu sendiri. 

e. Kesamaan Hak 

Tidak adanya perbedaan pelayanan terhadap satu sama yang lain 

dalam arti tidak ada diskriminasi terhadap suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Masing-masing pihak dalam peristiwa pelayanan publik harus 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. 

Maka dari atas tersebut diatas terdapat asas yang merupakan 

sebuah pedoman bagi instansi pemberi pelayanan publik untuk mencapai 

sebuah pelayanan publik yang prima, ataupun mencapai standar 

pelayanan publik. Dalam Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya 

akan disingkat menjadi SPP merupakan sebuah tolok ukur digunakan 

sebagai pedoman bagi penyedia layanan dan referensi untuk menilai 

kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyedia kepada publik 

dalam rangka kualitas, layanan cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Oleh sebab itu hendaknya penyusunan suatu SPP realistis, karena dari 

SPP yang telah dibuat merupakan sebuah komitmen yang dibuat dan 

dipenuhi, dan jelas dan mudah dimengerti oleh penyedia layanan sendiri 

dan penerima pelayanan.8 Terdapat juga beberapa upaya dalam hal 

melaksanakan standar pelayanan diantaranya ialah upaya untuk 

mengidentifikasi pelanggan yang harus dilayani oleh instansi, upaya 

                                                 
8H. Surjadi,  Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2009 ),  
hlm. 63 
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untuk melakukan survei terhadap penerima pelayanan untuk menentukan 

jenis dan kualitas layanan yang mereka inginkan dan upaya untuk 

menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan layanan yang telah 

dilakukan, upaya untuk mengukur hasil terbaik dan memberikan berbagai 

pilihan sumber layanan kepada penerima layanan dan sistem pengaduan 

yang mudah diakses serta penyediaan fasilitas untuk menampung dan 

menyelesaikan keluhan dari penerima layanan. 

Dalam pelayanan publik terdapat prinsip yang merupakan sebuah 

pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya, dalam 

Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 membahas terkait prinsip 

tersebut, diantaranya9 

a. Kesederhanaan 

Kegiatan pelayanan publik bersifat mudah dilakukan dan tidak 

terbelit-belit atau tidak ribet. 

b. Kejelasan 

1) Syarat teknis dan syarat administratif pelayanan publik; 

2) Unit kerja atau petugas yang memiliki wewenang dan 

tanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik; 

3) Rincian tarif ataupun biaya pelayanan publik dan tatacara 

pembayaran. 

 

                                                 
9Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 6-7 
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c. Kepastian Waktu 

Kegiatan pelayanan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan 

jangka waktu masing-masing tahap yang telah ditetapkan dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

e. Keamanan 

Kegiatan pelayanan publik dapat dijaminkan kepastian 

hukumnya dan bersifat aman. 

f. Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjukkan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Kegiatan pelayanan public telah didukung dengan lengkapnya 

fasilitas sarana dan infrastruktur, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai contohnya seperti penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

h. Kemudahan Akses 

Kemudahakan dalam menjangkau lokasi atau tempat dari 

kegiatan pelayanan publikbeserta kemudahan untuk dijangkau 

oleh masyarakat dan juga dapat memanfaatkan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika 
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i. Kedisplinan , Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap displin, sopan, dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan dari tempat kegiatan pelaksanaan pelayanan publik 

diwajibkan nyaman, aman, tertib, lingkungan yang bersih dan 

indah, teratur, beserta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

lainnyaseperti : parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.” 

Maka berdasarkan dari pejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam ruang lingkup pelayanan publik perlu memenuhi prinsip pelayanan 

publik baik dari sisi fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara maupun 

bagi penyelenggara itu sendiri. Sebagai salah satu pedoman inti dalam 

hal pelayanan publik yang merupakan salah satu aspek untuk memenuhi 

tujuan daripada pelayanan publik tersebut beserta dapat memenuhi SPP. 

Kualitas pelayanan publik yang merupakan sebuah tolak ukur 

terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan, 

merupakan sebuah tujuan dari pada pelayanan publik. Dalam mencapai 

kualitas pelayanan baik juga diperlukan hal berupa moral dan etika, 

kedua hal tersebut terdapat penekanan pada pemahaman yang berbeda, 

konsep etika memberikan penekanan pemahaman lebih sebgai sebuah 

refleksi atas baik/tidak baik, benar atau salah yang harus dilakukan, dan 

bagaimana melakukan yang benar atau baik. sedangkan konsep moral 

memberikan penekanan pemahaman lebih ke kewajiban untuk 

melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Apabila di 
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gambarkan maka etika dalam pelayanan publik dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini :10 

Gambar 2.1 Tiga Faktor Dalam Etika Publik 
Sumber : Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik 

 

Maka berdasarkan pada gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 

untuk etika publik tersebut terbagi menjadi 3 poin, yaitu :11 

a. Tujuan, bahwa tujuan dari pada memberikan layanan publik 

tersebut merupakan untuk memberikan layanan yang berkualitas 

kepada warga. 

b. Modalitas Institusi, merupakan sebuah dukungan bagi penyedia 

pelayanan untuk melakukan tindakan layanan publik yang 

berdasarkan pada tindakan etis. 

c. Tindakan, bahwa tindakan pejabat atau pelaksana layanan yang 

memiliki integritas, maka berdasarkan pada dukungan yang ada 

pelaksana dapat mewujudkan sebuah layanan yang berkualitas 

untuk kepentingan penerima layanan dengan baik. 

                                                 
10Deddy Mulyadi, Hendrikus T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandihlm, Administrasi Publik 
untuk Pelayanan Publik, ( Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 51-53 
11Ibid.,hlm. 52-53 

Sukardi. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

Menurut Atep Adya Barata, Kualitas dalam memberikan layanan 

dibagi menjadi dua bagian, masing-masing faktor tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang penting,yaitu:12 

a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal 

(interaksi pegawai organisasi), yaitu pola pengaturan organisasi, 

pemberi pendukung, mengembangkan sumber daya manusia, 

iklim kerja beserta kerukunan hubungan kerja, dan juga alur 

insentif. 

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal 

(pelanggan eksternal), yaitu pola layanan dan tata cara 

penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan 

penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa. 

Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya 

cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya 

guna. Menurut Moenir, terdapat beberapa faktor yang mendukung 

berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu:  

a. Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung 

dalam pelayanan umum;  

b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan;  

c. Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang 

memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan;  

 

                                                 
12 Ones Gita Crystalia, Op,cit., hlm. 17-18 
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d. Faktor keterampilan petugas;  

e. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.   

Kelima faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi 

saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan 

pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, 

pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan 

atau tanpa tulisan.13 

Selain dari itu pelayanan prima yang juga merupakan poin 

pentingan dalam pemberian layanan, pengertian pelayanan prima 

dikemukakan oleh Nurmah Semil, bahwa pelayanan prima merupakan 

sebuah pelayanan yang sangat memuaskan bagi penerima pelayanan 

dengan arti lain bahwa pelayanan yang prima merupakan suatu hal yang 

berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh penerima layanan itu sendiri, 

bahwa dapat dikatakan prima apabila layanan yang diberikan dapat 

melebihi harapan dari penerima layanan.14 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik ( AUPB ) 

Pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yang 

selanjutnya disingkat menjadi AUPB, berdasarkan UU AP 30/2014 Pasal 

1 ayat 17, menyatakan bahwa ;15 

                                                 
13 Mansur .T, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Bina 
Sosial Setdako Lhokseumawe", ( Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008 ) 
14Burhan Bungin, ed., Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan 
Publik di Indonesia, ( Depok : Prenadamedia Group, 2018 ), hlm.49 
15Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 tahun 2014,LN 
No.292 tahun 2014, TLN No.5601, Ps. 1 ayat (17). 
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"AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan 
penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam 
mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan." 

 
Pengertian tentang AUPB juga dijelaskan oleh Dr. Ridwan HR, 

beliau menyebutkan bahwa penafsiran terhadap AUPB tidak dapat 

dipisahkan dengan latar belakang kesejarahan, di samping dari segi 

kebahasaan, karena AUPB tersebut ini merupakan hasil dari proses 

sejarah yang kemudian AUPB menjadi wacana yang dikaji serta 

kemudian di kembangkan di golongan para sarjana sehingga 

mengemukakan rumusan dan interprestasi yang beragam.16 Berdasarkan 

dari kesejarahan dan kebahasaan maka AUPB dapat dipahami sebagai 

prinsip umum yang digunakan sebagai dasar dan prosedur untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang baik, berdasarkan AUPB, 

pemerintah akan menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, dan bebas dari 

norma-norma dan pelanggaran peraturan dan penyalahgunaan wewenang 

atau tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum dan 

peraturan. 

AUPB memiliki arti penting dan fungsi dalam proses 

perkembangannya, diantara lain:17 

a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai panduan dalam 

menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang tidak jelas. Dengan adanya AUPB, administrasi 

negara diharapkan dapat terhindar dari tindakan perbuatan 

                                                 
16Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Ed. Revisi, ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014 ), hlm 
234 
17Ibid., hlm 239 
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melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, ataupun tindakan 

yang melampaui wewenang yang telah diberikan. 

b. Bagi warga masyarakat, AUPB dapat dijadikan sebagai pencari 

keadilan sebagaimana AUPB dapat digunakan sebagai dasar 

gugatan. 

c. Bagi Hakim TUN, dapat digunakan sebagai alat penguji ataupun 

dapat digunakan untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan 

Badan atau Pejabat TUN. 

d. Bagi Badan Legislatif, AUPB dapat digunakan oleh badan 

legislatif untuk merancang suatu undang-undang. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

AUPB berfungsi bagi beberapa pihak diantara lain ialah Badan 

Administrasi Negara, warga masyarakat, Hakim TUN dan Badan 

legislatif, jadi peran AUPB sangat lah penting dalam hal tata cara negara 

administrasi sebagai pegangan ataupun pedoman untuk mencapai tujuan 

sebuah negara yang memiliki pemerintahan yang baik. 

AUPB yang dimaksud dalam UU AP 30/2014 Pasal 10 Ayat 1 dan 

2 meliputi beberapa asas:18 

(1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini 
meliputi asas: 
a. kepastian hukum; 
b. kemanfaatan; 
c. ketidakberpihakan; 
d. kecermatan; 
e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 
f. keterbukaan; 
g. kepentingan umum; dan 

                                                 
18Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No.30 tahun 2014, LN No.292 
tahun 2014, TLN No.5601, Ps. 10 Ayat (1). 
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h. pelayanan yang baik. 
(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang 
dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam 
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." 

 
Berikut ini terdapat beberapa penjelasan berdasarkan pada asas 

yang terdapat dalam UU AP 30/2014, diantara lain: 

a. "Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum adalah prinsip yang terkandung dalam 

aturan hukum, yang memprioritaskan ketentuan perundang-

undangan, keadilan, keadilan, dan ketentuan yang sesuai dalam 

kebijakan manajemen pemerintah. 19 

b. Asas Kemanfaatan 

Asas kemanfaatan merupakan keseimbangan antara 

kepentingan individu dan individu, kepentingan individu dan 

masyarakat, kepentingan masyarakat dan masyarakat asing, 

kepentingan kelompok masyarakat dan kepentingan kelompok 

masyarakat lainnya, kepentingan masyarakat dan pemerintah, dan 

kepentingan generasi masa depan, cara mempertimbangkan 

manfaatnya. Dengan kepentingan orang-orang saat ini, kepentingan 

manusia dan ekosistem, serta kepentingan pria dan wanita.20 

c. Asas Ketidakberpihakkan 

Asas ketidakberpihakkan merupakan asas yang mewajibkan 

Badan dan pejabat Pemerintahan dalam menetapkan atau 

melakukan sebuah Keputusan dengan mempertimbangkan 

                                                 
19Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf a 
20Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf b 

Sukardi. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



24 
 

  Universitas Internasional Batam 

kepentingan para pihak dengan tidak diskriminatif.21 

d. Asas Kecermatan 

Asas kecermatan ini mengharuskan pemerintah atau lembaga 

administrasi untuk berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan 

untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk menghindari 

kerugian bagi warga negara. Jika itu melibatkan keputusan 

pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus 

secara serius dan seksama mempertimbangkan semua faktor dan 

keadaan yang berkaitan dengan bahan pengambilan keputusan, 

mendengarkan dan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh 

pihak-pihak terkait, dan juga harus mempertimbangkan 

konsekuensi hukum untuk menonjol dari keputusan administrasi 

negara.22 

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan 

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan asas 

yang mewajibkan badan dan pejabat pemerintahan untuk tidak 

menggunakan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan 

pribadi atau tidak sesuai dengan tujuan wewenang itu diberikan, 

tidak melewati batas wewenang yang telah diberikan dan tidak 

mencampuradukkan kewenangan.23 

f. Asas Keterbukaan 

Asas keterbukaan merupakan asas yang bertujuan untuk 

melayani masyarakat mendapatkan akses terkait dengan informasi 
                                                 
21Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf c  
22Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf d 
23Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf e 
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yang benar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan 

dan rahasia negara.24 

g. Asas Kepentingan Umum 

Asas kepentingan umum merupakan asas yang 

mengutamakan atau mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak 

diskriminatif.25 

h. Asas Pelayanan Yang Baik 

Asas pelayanan yang baik ini merupakan asas yang 

memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang 

jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan."26 

Diatas telah disebutkan bahwa delapan asas yang terdapat dalam 

UU AP 30/2014 tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan 

administrasi yang tidak bertentangan dengan asas-asas dalam AUPB. 

Namun berdasarkan pada penjelasan ayat (2) diatas, bahwa tidak hanya 

asas tertulis dalam AUPB saja yang perlu diperhatikan atau 

dipertimbangkan, selama asas umum yang dijadikan dasar penilaian 

hakim yang terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

atau dengan kata lain selama asas umum tersebut digunakan oleh hakim 

maka asas tersebut yang digunakan dapat termasuk sebagai AUPB. 

 
                                                 
24Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf f 
25Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf g 
26Ibid., Ps. 10 Ayat (1) Huruf h 
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3. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi ( SIM ) 

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya akan disingkat menjadi 

SIM adalah sebagai salah satu bukti registrasi dan identifikasi yang 

diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seseorang 

yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi, sehat jasmani dan rohani 

beserta telah mengikuti ujian tertulis maupun tidak tertulis serta 

memahami peraturan lalu lintas dan memiliki kemampuan untuk 

mengemudi sebuah kendaraan bermotor sesuai dengan golongan SIM 

yang telah diperoleh. 

Berikut ini terdapat beberapa fungsi SIM berdasarkan UU LLAJ 

22/2009 Pasal 86, yaitu ;27 

"(1)Sebagai bukti kompetensi mengemudi." 
"(2)Sebagai registrasi pengemudi Kendaraan bermotor yang 
memuat keterangan identitas lengkap pengemudi." 
"(3)Dapat menjadi sebuah alat pendukung dalam proses 
kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik 
kepolisian." 

 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa SIM tersebut berfungsi 

sebagai salah satu syarat utama untuk mengemudi sebuah kendaraan 

bermotor karena berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa seseorang telah 

melalui proses untuk pengajuan mendapatkan SIM dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Selain dari bukti alat tertulis SIM dapat juga 

berfungsi sebagai sebuat alat identifikasi untuk pengemudi. 

Berikut ini terdapat golongan daripada SIM tersebut berdasarkan 

pada Pasal 80 UU LLAJ 22/2009, bahwa : 

                                                 
27Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN 
No.96 tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 86. 
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"Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor 
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 
(2) huruf a digolongkan menjadi:  

a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan 
mobil penumpang dan barang perseorangan dengan 
jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 
(tiga ribu lima ratus) kilogram;  

b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan 
mobil penumpang dan barang perseorangan dengan 
jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga 
ribu lima ratus) kilogram;  

c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk 
mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan 
penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik 
kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan 
berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau 
gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;  

d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan 
Sepeda Motor; dan  

e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan 
kendaraan khusus bagi penyandang cacat." 

 
Maka berdasarkan pada pembagian golongan diatas dapat kita 

ketahui terkait dengan golongan SIM beserta dengan ketentuannya untuk 

mengemudi kendaraan sesuai dengan golongan SIMnya.  

Berdasarkan UU LLAJ Pasal 81 Ayat (1) menyebutkan bahwa :28 

"(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi 
persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian." 

 
Persyaratan tersebut dibagi menjadi 4 yaitu harus memenuhi 

persyaratan usia sebagaimana telah disebutkan di atas, untuk persyaratan 

administratif diantara lain ialah identitas berupa kartu tanda penduduk, 

pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari. Terdapat juga 

syarat kesehatan yang merupakan salah satu syarat yaitu sehat jasmani 

dengan surat keterangan dari dokter beserta dengan lulus tes psikologis 

                                                 
28Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN 
No.96 tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 81 Ayat (1). 
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mengenai kesehatan rohani, terdapat lagi 1 syarat yaitu lulus ujian 

sebagaimana dimaksud dengan lulus ujian ialah lulus dalam ujian tertulis, 

ujian praktik dan ujian keterampilan melalui simulator serta berlalu lintas 

dijalan.  

Berdasarkan penjelasan semua diatas maka dapat kita ketahui 

bahwa SIM merupakan salah satu syarat mutlak untuk mengemudi 

kendaraan bermotor untuk menghindari segala pelanggaran yang 

terutama yaitu tidak memenuhi syarat sebagai pengemudi yang memiliki 

kemampuan untuk mengendarai sebuah kendaraan. Sebagai kewajiban 

masyarakat untuk memiliki SIM apabila mengendarai kendaraan 

bermotor, dan terdapat prosedur dalam hal permohonan SIM tersendiri, 

ataupun sebuah SIM hanya bisa dimiliki oleh seorang pemilik. Terdapat 

persyaratan dalam hal permohonan sebuah SIM maupun persyaratan 

dalam hal memperpanjang sebuah SIM yang telah melewati masa waktu 

berlakunya. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Konsep Efektivitas 

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan 

waktu dari rencana sebelumnya, atau tingkat keberhasilan yang 

dihasilkan individu atau organisasi dengan cara tertentu berdasarkan pada 

yang ingin dicapai.29 

                                                 
29Maxmanroe, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh 
Efektivitas",https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html diunduh 
20 Juli 2019 
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Terdapat dalam KBBI mengenai pengertian efektivitas, bahwa 

efektivitasmerupakan kegunaan, keaktifan, serta kesesuaian dalam suatu 

kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Dalam efektivitas diperlukannya kriteria sebagai tolak ukur untuk 

menilai apakah suatu kegiatan dapat dikatakan efektif atau tidak efektif, 

diantaranya ialah :30 

a. Efektivitas keseluruhan 

Dalam efektivitas secara keseluruhan tersebut dilihat dari sejauh 

mana seseorang ataupun instansi dalam menjalankan 

kewajibannya. 

b. Produktivitas 

Dalam produktivitas ini dinilai dari kuantitas produk ataupun 

jasa yang dihasilkan. 

c. Efisiensi 

Dalam ukuran efisiensi atau keberhasilan tersebut dinilai 

berdasarkan pada seberapa banyak sumber daya yang digunakan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

d. Pertumbuhan 

Dalam pertumbuhan tersebut yang dimaksud merupakan 

bandingan antara kondisi masa kini dengan kondisi sebelumnya 

apakah telah mengalami pertumbuhan ataupun peningkatan. 

 

                                                 
30Ibid.,  
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e. Semangat kerja 

Dalam semangat kerja yang dimaksud ialah keiikut sertaan 

penyelenggara sebuah kegiatan, dengan tujuan untuk 

memberikan yang terbaik pada saat bekerja sehingga mencapai 

tujuan daripada kegiatan tersebut. 

f. Keterpaduan 

Dalam keterpaduan dilihat dari sisi tingkat kerjasama sesama 

anggota dalam hal mengkoordinasikan usaha kerja atau 

menjalankan tugasnya. 

g. Keluwesan adaptasi 

Dalam keluwesan adaptasi yang dimaksud merupakan 

kemampuan penyelanggara dalam hal mengikuti perubahan 

ataupun dengan kata lain menyesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi. 

h. Penilaian pihak luar 

Dalam penilaian pihak luar yang dimaksud merupakan penilaian 

yang diberikan oleh pihak yang merasakan kegiatan ataupun 

memiliki hubungan dengan kegiatan tersebut. 

Selain dari kriteria diatas, terdapat juga aspek-aspek efektivitas 

yang ingin dicapai dalam hal efektivitas diantaranya:31 

a. Aspek Peraturan 

Peraturan dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai 

dengan peraturan tersebut, dengan kata lain peraturan dibuat 

                                                 
31Ibid., 
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dengan tujuan menjaga kelangsungan ataupun sesuatu yang 

harus dibuat untuk melihat apakah kegaitan tersebut telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat sehingga dapat 

dianggap efektif. 

b. Aspek Fungsi 

Penyelenggara dapat dianggap efektif apabila telah menjalankan 

tugas dan fungsinya berdasarkan pada ketentuan yang telah 

dibuat. 

c. Aspek Rencana 

Penyelenggara memiliki rencana yang akan dibuat dengan 

tujuan untuk mencapai tujuan daripada ketentuan yang telah 

dibuat.  

d. Aspek Tujuan 

Dikatakan sesuai dengan tujuan apabila hasil dari rencana dan 

ketentuan telah dijalankan dan dicapai sesuai dengan hasil 

proses yang diinginkan. 

Maka berdasarkan pada uraian diatas dapat kita ketahui bahwa 

efektivitas sebuah hukum dapat dilihat dari beberapa aspek maupun kriteria, 

dan dalam kriteria tersebut terdapat uraian yang bertujuan untuk 

mendapatkan tujuan dan fungsi daripada sebuah hukum yang berlaku dan 

untuk aspek tersebut merupakan pelaksanaan daripada peraturan tersebut 

apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan. 
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B. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis berisikan tentang peraturan perundang-undangan 

yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian. 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  

Dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28D huruf(1) 

menyatakan bahwa:32 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum." 
 
Dalam pasal tersebut berarti dalam hal pelayanan publik yang 

merupakan sebuah jaminan bagi masyarakat yang wajib di berikan 

dan di fasilitasi oleh pemerintahan, dan kepastian hukum serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum yang berarti bahwa 

pemerintah ataupun penyelenggara tidak boleh bersifat 

diskriminatif dengan tujuan menjalankan Undang - Undang Dasar  

serta peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana 

dapat mencapai kualitas pelayanan yang baik dan memenuhi 

standar pelayanan. 

 

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

Dalam Undang - Undang tersebut membahas mengeai 

tangungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal 

                                                 
32Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28D Huruf(1)  
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melayani masyarakat yang telah ditugaskan dan bersifat wajib bagi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal menjalani 

peraturan perundang - undangan. 

Dalam Pasal 13 UU KNRI 2/2002 yang menyatakan tugas 

dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :33 

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 
adalah: 

a. memelihata keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. mengakkan hukum; dan 
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat." 
 
Dalam pasal tersebut telah menyebutkan bahwa merupakan 

tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 

memelihara keamanan, dan ketertiban, menegakkan hukum serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan mengaitkan tugas dan wewenang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia kepada pelayanan publik, bahwa 

memang sudah menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara 

Republik Indonesia untuk melayani masyarakat dalam konteks 

tugas yang diberikan. Khususnya dalam hal memberikan SIM 

kendaraan bermotor yang telah di sebutkan dalam Pasal 15 Ayat(2) 

huruf (c) UU 2/2002, yang menyebutkan :34 

"c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan 
bermotor." 
 

                                                 
33Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No..2 tahun 
2002, LN No.2 tahun 2002, TLN No.4168, Ps. 13 
34Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No..2 tahun 
2002, LN No.2 tahun 2002, TLN No.4168, Ps. 15 Ayat (2), huruf (c). 
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Maka berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui 

bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam 

hal memberikan pelayanan SIM merupakan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan daerah masing-

masing. 

 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Bahwa sebagaimana SIM tersebut berfungsi sebagai bukti 

kompetensi mengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan masing-

masing golongan SIM tersebut. Kompetensi mengemudi bisa 

dikatakan bahwa pemilik SIM tersebut telah lulus syarat baik 

secara lisan maupun lisan. Kemudian SIM juga berfungsi untuk 

salah satu alat untuk mengidentifikasi seseorang, serta merupakan 

alat pendukung dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta 

identifikasi forensik kepolisian. 

Dalam Pasal 80 UU LLAJ 22/2009 terdapat pembagian 

golongan SIM beserta dengan kendaraan bermotor yang 

diperbolehkan untuk golongan masing-masing, bahwa : 

"Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor 
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:  
a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk 

mengemudikan mobil penumpang dan barang 
perseorangan dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima 
ratus) kilogram;  

b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk 
mengemudikan mobil penumpang dan barang 
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perseorangan dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
kilogram;  

c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk 
mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan 
penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik 
kereta tempelan atau gandengan perseorangan 
dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta 
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) 
kilogram;  

d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk 
mengemudikan Sepeda Motor; dan  

e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk 
mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang 
cacat." 

 
Maka berdasarkan pada pembagian golongan diatas dapat 

kita ketahui terkait dengan golongan SIM beserta dengan 

ketentuannya untuk mengemudi kendaraan sesuai dengan golongan 

SIMnya. 

Dalam Pasal 81 UU LLAJ 22/2009 terdapat persyaratan usia, 

administratif, kesehatan, dan lulus ujian, yaitu;35 

(1) "Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap 
orang harus memenuhi persyaratan usia, 
administratif, kesehatan, dan lulus ujian. 

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan paling rendah sebagai berikut: 
a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin 

Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan 
Surat Izin Mengemudi D; 

b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin 
Mengemudi B I; dan 

c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin 
Mengemudi B II. 

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk; 
b.  pengisian formulir permohonan;dan 

                                                 
35Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN 
No.96 tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 81. 
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c. rumusan sidik jari. 
(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari 

dokter;dan 
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis. 

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. ujian teori; 
b.  ujian praktek;dan/atau 
c. ujian keterampilan melalui simulator. 

(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap 
Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan 
mengajukan permohonan: 
a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat 

Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua 
belas) bulan; dan 

b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat 
Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua 
belas) bulan." 

 
Maka berdasarkan pasal diatas dapat kita ketahui terdapat 4 

persyaratan, diantaranya adalah usia, administratif, kesehatan, dan 

lulus ujian serta persyaratan khusus untuk permohonan SIM B I 

dan B II.Untuk dapat mengajukan permohonan SIM dengan cepat 

dan lulus, maka dengan memahami persyaratan dan memenuhi 

keseluruhan persyaratan sesuai dengan golongan yang di ajukan. 

Dalam UU LLAJ 22/2009 terdapat penjelasan mengenai 

fungsi SIM dalam Pasal 86, yaitu:36 

(1) "Sebagai bukti kompetensi mengemudi. 
(2) Sebagai registrasi pengemudi Kendaraan bermotor 

yang memuat keterangan identitas lengkap 
pengemudi. 

(3) Dapat menjadi sebuah alat pendukung dalam proses 
kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi 
forensik kepolisian." 

                                                 
36Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN 
No.96 tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 86. 
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Bahwa SIM memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan 

Kartu Tanda Penduduk, selain dari dapat menjadi registrasi 

pengemudi, SIM juga merupakan sebagai bukti kompetensi 

mengemudi yang berarti bahwa pengemudi tersebut telah lulus 

ujian serta telah memenuhi persyaratan permohonan SIM tersebut. 

Dalam Pasal 87 UU LLAJ 22/2009 terdapat penerbitan Surat 

Izin Mengemudi, yaitu :37 

(1) "Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap 
calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi. 

(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib 
menyelenggarakan sistem informasi penerbitan 
Surat Izin Mengemudi. 

(4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin 
Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin 
Mengemudi." 

 
Bahwa berdasarkan pada pasal diatas, yang berwewenang 

dalam menerbitkan SIM merupakan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan diwajibkan untuk mengikuti prosedur penerbitan 

SIM sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan UU LLAJ 22/2009 Pasal 281 sanksi bagi 

pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM:38 

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin 
Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

                                                 
37Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN 
No.96 tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 87. 
38Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN 
No.96 tahun 2009, TLN No.5025, Ps. 281. 
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ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)." 
 
Bahwa apabila pengendara kendaraan bermotor tidak 

memiliki SIM, maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan, sanksi 

tersebut merupakan kurungan pidana yang paling lama empat 

bulan, kemudian dengan denda paling banyak senilai 

Rp.1000.000,- ( satu juta rupiah ). 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang 

selanjutnya akan disingkat menjadi UU PP 25/2009 yang 

membahas tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan 

publik Pasal 1 Ayat(1) merupakan:39 

"Pelayanan publik 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 administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." 
 
Bahwa Pelayanan Publik merupakan sebuah kegiatan yang 

memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan 

yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik itu 

merupakan pelayanan atas barang, jasa maupun administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

                                                 
39Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 1 Ayat (1). 
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Beserta tujuan dari pelayanan publik tersebut dalam Pasal 3 

UU PP 25/09, menyatakan bahwa:40 

"Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik 
adalah: 
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas 

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan 
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan 
publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan dan korporasi yang baik; 

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum 
bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik." 

 
Bahwa dalam pelayanan publik terdapat tujuan yang ingin 

dicapai, diantaranya merupakan mewujudkan batas dan hubungan 

yang jelas mengenai hak, tanggung jawab dan kewajiban serta 

kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Kemudian mewujudkan sistem yang sesuai 

dengan AUPB, kemudian terwujudnya perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat dan yang terakhir merupakan implementasi 

layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Pasal 4 UU PP 25/2009 terdapat asas-asas bagi 

penyelenggara pelayanan publik, yang berisi:41 

"Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan: 
a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak 

                                                 
40Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009,TLN No.5038, Ps. 3. 
41Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps 4. 
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d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan;. 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 

rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
l. kecepatan, kemudahan, keterjangkauan." 

 
Bahwa asas dalam pelayanan publik tersebut memiliki tujuan 

yang sama yaitu mewujudkan tujuan dari pada pelayanan publik 

tersebut, berikut ini merupakan penjelasan untuk masing-masing 

asas, yaitu: 

a. Kepentingan umum, bahwa untuk kepentingan umum ini 

meninjau supaya pemberi pelayanan tersebut bersifat 

profesional dengan tidak mementingkan kepentingan 

pribadi. 

b. Kepastian Hukum, bahwa untuk kepastian hukum ini 

merupakan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. Kesamaan Hak, bahwa untuk kesamaan hak ini meninjau 

supaya pemberi pelayanan memberikan pelayanan tanpa 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 

status ekonomi. 

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, bahwa untuk 

keseimbangan hak dan kewajiban ini meninjau dalam hal 

pemenuhan hak harus proporsional dengan kewajiban 
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yang harus dilaksanakan, baik untuk penyedia layanan 

maupun penerima layanan. 

e. Keprofesionalan, bahwa untuk keprofesionalan ini 

pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas yang telah ditugaskan. 

f. Partisipatif, bahwa untuk partisipatif ini peran serta warga 

masyarakat dalam penyampaian layanan dengan 

memperhatikan keinginan, harapan, dan kebutuhan 

masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, bahwa untuk 

persamaan perlakuan / tidak diskriminatif tersebut 

memiliki kemiripan dengan kesamaan hak yaitu bahwa 

masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan adil. 

h. Keterbukaan, bahwa dalam hal keterbukaan untuk 

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi 

mengenai pelayanan yang diinginkannya. 

i. Akuntabilitas, bahwa untuk akuntabilitas ini penyampaian 

layanan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, 

bahwa untuk perlakuan khusus bagi kelompok ialah 

memberikan kemudahan dengan tujuan menciptakan 

pelayanan yang adil bagi kelompok rentan. 
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k. Ketepatan Waktu, bahwa untuk ketepatan waktu ialah 

penyelesaian layanan yang diberikan dapat diselesaikan  

dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan, bahwa untuk 

setiap pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan 

cepat, mudah dan terjangkau. 

Dalam Pasal 14 UU PP 25/2009 membahas terkait hak bagi 

Penyelenggara yaitu:42 

"Penyelenggara memiliki hak: 
a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak 

lain yang bukan tugasnya; 
b. melakukan kerja sama; 
c. mempunyai anggaran pembiayaan 

penyelenggaraan pelayanan publik; 
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan 

tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyaataan 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 

e. menolak permintaan pelayanan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan." 

 
Bahwa Penyelenggara berhak untuk memberikan layanan 

tanpa dihalangi oleh pihak lain yang tidak memiliki wewenang, 

dapat melakukan kerja sama, memiliki anggaran pembiayaan untuk 

layanan publik, melakukan pembelaan mengenai adanya 

pengaduan yang mencoba menjatuhkan atau tidak sesuai dengan 

kenyataan layanan publik beserta menolak permintaan apa saja 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

                                                 
42Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 14. 
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Sedangkan dalam Pasal 15 UU PP 25/2009 terdapat 

pembahasan mengenai kewajiban bagi penyelenggara, yaitu;43 

"Penyelenggara berkewajiban: 
a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 
b. menempatkan pelaksana yang kompeten; 
c. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau 

fasilitas pelayanan publik yang mendukung 
terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 

d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai 
dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan; 

f. membantu masyarakat dalam memahami hak dan 
tanggung jawabnya;" 

 
Bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, 

menyediakan fasilitas publik, fasilitas dan infrastruktur yang 

memadai, menyediakan layanan berkualitas sesuai dengan prinsip-

prinsip pemberian layanan publik, kemudian melaksanakan layanan 

sesuai dengan standar pelayanan serta memberikan bantuan kepada 

masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawabnya. 

Dalam Pasal 16 huruf (a) dan (b) UU PP 25/2009 terdapat 

juga kewajiban bagi pelaksana, yaitu:44 

"Pelaksana berkewajiban: 
a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan 

penugasan yang diberikan oleh penyelenggara; 
b. memberikan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;" 

 

                                                 
43Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009,LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038,  Ps. 15. 
44Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 16. 
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Bahwa pelaksana berkewajiban untuk melakukan tugasnya 

yaitu pelayananan sesuai dengan yang diberikan oleh 

penyelenggara dan mampu memberikan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Pasal 18 UU PP 25/2009 terdapat hak bagi masyarakat 

ataupun penerima pelayanan tersebut, yaitu:45 

"Masyarakat berhak: 
a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; 
b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 
c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang 

diajukan; 
d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau 

pemenuhan pelayanan; 
e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara 

untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan 
yang diberikan tidak sesuai dengan standar 
pelayanan; 

f. memberitahukan kepada pelaksana untuk 
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar 
pelaayanan; 

g. mengadukan pelaksana yang melakukan 
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak 
memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara 
dan ombudsman; 

h. mengadukan penyelenggara yang melakukan 
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak 
memperbaiki pelayanan kepada pembina 
penyelenggara dan ombudsman; dan 

i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai 
dengan asas dan tujuan pelayanan." 

 
Bahwa dalam hal terkait dengan pelayanan publik masyarakat 

berhak untuk mengetahui dan mengawasi isi dan pelaksanaan 

pelayanan publik, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang 

diajukan, mendapatkan advokasi, perlindungan dan pemenuhan 

                                                 
45Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 18. 
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pelayanan, menjadi aktif dalam hal pemberitahuan kepada 

penyelenggara terkait kualitas pelayanan, kepada pelaksana untuk 

memperbaiki pelayanan, mengadukan pelaksana apabila terdapat 

penyimpangan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada 

ombudsman, mengadukan penyelenggara apabila terdapat 

penyimpangan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina 

penyelenggara dan ombudsman serta mendapatkan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 

Sedangkan dalam Pasal 19 UU PP 25/2009 terdapat 

kewajiban bagi masyarakat atau penerima pelayanan, yaitu:46 

"Masyarakat berkewajiban: 
a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana 

dipersyaratkan dalam standar pelayanan; 
b. ikut menjaga terpelihara sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan 
c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang 

terkait dengan penyelengaraan pelayanan 
publik." 

 
Bahwa dalam hal terkait dengan pelayanan publik 

masyarakat wajib mematuhi dan memenuhi persyaratan, 

berpartisipasi dalam memelihara fasilitas dan infrastruktur 

layanan publik, dan secara aktif berpartisipasi dan menaati 

peraturan yang terkait dengan pemberian layanan publik. 

 

                                                 
46Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No.25 tahun 2009, LN No.112 tahun 
2009, TLN No.5038, Ps. 19. 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 

Berdasarkan UU AP 30/2014 Pasal 1 ayat 17, menyatakan 

bahwa pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang 

selanjutnya disingkat menjadi AUPB, bahwa;47 

"AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan 
penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan 
dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan." 
 
Bahwa AUPB, merupakan prinsip yang digunakan 

sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam Pasal 10 UU AP 30/2014 menyatakan tentang 

asas dalam AUPB :48 

(1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini 
meliputi asas: 
a. kepastian hukum; 
b. kemanfaatan; 
c. ketidakberpihakan; 
d. kecermatan; 
e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 
f. keterbukaan; 
g. kepentingan umum; dan 
h. pelayanan yang baik. 

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian 
hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap." 

 
Maka berdasarkan Pasal diatas bahwa dalam konteks 

AUPB, instansi pemerintahan setidaknya harus meliputi asas-
                                                 
47Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.30 tahun 2014, LN 
No.292 tahun 2014, TLN No.5601, Ps. 1 ayat (17). 
48Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.30 tahun 2014, LN 
No.292 tahun 2014, TLN No.5601, Ps. 10. 
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asas yang terdapat dalam Pasal 10 ayat(1) tersebut. kemudian 

sebagai tambahan dapat digunakan asas umum lainnya 

sepanjang dijadikan sebagai dasar penilaian hakim. 

 
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor : 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Dalam KEPMENPAN 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tersebut memiliki 

maksud dan tujuan yakni :49 

1. "Maksud pedoman umum ini adalah sebagai acuan 
bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam 
pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
publik sesuai dengan kewenangannya. 

2. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk mendorong 
terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik 
yang prima dalam arti memenuhi harapan dan 
kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima 
pelayanan." 

 
Bahwa tujuan dan maksud daripada KEPMENPAN 63 Tahun 

2003 tersebut yaitu merupakan sebuah pedoman atau acuan bagi 

penyelenggara pelayanan publik terkait pelaksanaannya telah 

sesuai dengan kewenangannya dan untuk memenuhi atau mencapai 

pelayanan publik yang prima. 

Kemudian mengenai pengertian daripada pelayanan publik 

menurut KEPMENPAN 63 Tahun 2003, yaitu :50 

"Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan 
                                                 
49Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 2. 
50Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 3. 
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yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan." 
 
Bahwa berdasarkan dari pengertian diatas dapat di simpulkan 

bahwa pelayanan publik tersebut merupakan sebuah kegiatan yang 

berupa memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan rakyat dan menjalankan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian hakekat dalam pelayanan publik berdasarkan pada 

KEPMENPAN 63 Tahun 2003, bahwa :51 

"Hakekat pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 
abdi masyarakat." 
 
Bahwa berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa 

hakekat daripada pelayanan publik ialah untuk memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan wujud 

daripada kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarkat. 

Kemudian asas dalam pelayanan publik berdasarkan 

KEPMENPAN 63 Tahun 2003, yaitu :52 

"Asas Pelayanan Publik: 
a. Transparansi; 
b. Akuntabilitas; 
c. Kondisional; 
d. Partisipatif; 
e. Kesamaan Hak; 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban:" 

 
                                                 
51Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 4. 
52Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63 Tahun 2003, hlm 4-5. 
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Bahwa asas pelayanan publik dalam MENPAN 63 Tahun 

2003, memiliki asas yang tidak jauh berbeda dengan asas 

pelayanan publik yang terdapat dalam UU PP 25 Tahun 2009, 

membahas penjelasan terkait dengan asas Pelayanan Publik dalam 

MENPAN 63 Tahun 2003, yaitu : 

a. "Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap  berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yaitu peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan Hak, yaitu bersifat tidak diskriminatif dengan 

arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu masing-masing 

pihak dalam pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing." 

 

Sukardi. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan A ( SIM A ) di Polresta Barelang Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



50 
 

  Universitas Internasional Batam 

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi 

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 22 tersebut terdapat Standar 

Pelayanan SIM oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, yaitu 

;53 

"Standar pelayanan SIM oleh Satpas sebagai berikut: 
a. bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah 

oleh petugas pelayanan penerbitan SIM, berupa 
ketentuan, persyaratan, pengujian, penerbitan, 
dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM; 

b. mudah dipahami oleh peserta uji; 
c. ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti 
ujian sampai dengan penerbitan SIM; 

d. terperinci besaran biaya administrasi SIM yang 
ditetapkan dan diinformasikan dengan jelas 
kepada peserta uji; 

e. ada transparansi pada setiap tahap prosedur 
penerbitan SIM mulai dari pendaftaran, 
pengujian, sampai dengan penerbitan SIM;" 

f. tersedia sarana dan prasarana pelayanan 
penerbitan SIM yang memadai; 

g. tersedia fasilitas tempat pelayanan dan fasilitas 
pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta 
uji; 

h. kompetensi petugas pemberi pelayanan yang 
memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, sikap dan perilaku yang 
mendukung pelayanan yang prima; dan 

i. tersedia layanan informasi, pendaftaran dan 
pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan 
teknologi multimedia." 

 
Bahwa dalam Standar Pelayanan yang disusun oleh 

Penyelenggara pelayanan publik dalam pembuatan SIM tersebut 

harus memenuhi Standar pelayanan diatas, diantaranya ialah bahwa 

                                                 
53Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Surat Izin 
Mengemudi, PERKAP No.9 tahun 2012, Pasal 22 
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dalam pelayanan SIM harus bersifat baku dan dapat dipahami 

secara mudah oleh pelaksana pelayanan SIM, mudah dipahami oleh 

peserta uji, adanya kejelasan waktu yang ditetapkan dari pengajuan 

sampai dengan SIM diterbitkan, serta rincian seluruh biaya 

administrasi SIM yang ditetapkan dan diinformasikan kepada 

peserta uji dengan jelas, memenuhi asas transparansi disetiap 

prosedur, kemudian sarana dan prasarana yang memadai serta 

fasilitas yang aman dan nyaman bagi peserta uji, kompetensi 

petugas yang memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang mendukung pelayanan yang 

prima dan yang terkahir merupakan tempat atau layanan informasi 

dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 

multimedia. 

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum adalah bisa atau tidaknya berjalan suatu hukum 

dimana mampu mencapai tujuan hukum yang telah diharapkan 

sebagaimana mestinya. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu undang-undang 

ditentukan oleh seberapa besar kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu 

sendiri, termasuk para penegak hukum, sehingga asumsi demikian: “nilai 

kepatuhan merupakan komponen atau angka penentu berfungsi atau 

tidaknya sebuah hukum untuk mencapai tujuan hukum dimana sebuah 
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hukum dikatakan efektif atau berfungis maka dapat mencapai fungsi 

untuk melindungi dan menjaga hak dan kewajiban masyarakat 

sebagaimana mestinya.”54 

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan Hukum pada lima hal yakni: 

a “Faktor Hukum  

Hukum berlaku untuk keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penegakan hukum di bidang ini, 

terkadang ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian hukum itu nyata, dan keadilan itu abstrak, jadi ketika 

hakim memutuskan kasus melalui hukum yang berlaku, 

terkadang nilai keadilan tidak terwujud. Oleh karena itu, 

setidaknya keadilan adalah prioritas utama dalam masalah yang 

terkait dengan hukum. Karena hukum bukan hanya dari 

perspektif undang-undang saja.55 

b Faktor Penegakan Hukum 

Dalam operasi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat 

penegak hukum memegang peranan penting, jika aturannya 

bagus, tapi kualitas personelnya tidak bagus maka tetap ada 

masalah. Selama masa ini, publik sangat cenderung menafsirkan 

hukum sebagai anggota staf senior atau penegak hukum, yang 

berarti bahwa hukum tersebut konsisten dengan perilaku aktual 

para pejabat atau penegak hukum. Sayangnya, masalah sering 
                                                 
54Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008). 
55Ibid., hlm 11 
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muncul ketika memenuhi wewenang mereka, karena sikap atau 

perlakuan yang dianggap melampaui otoritas atau tindakan lain 

dianggap melemahkan citra dan wewenang penegakan hukum. 

Ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.56 

c Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono 

Soekanto, aparat penegak hukum tidak dapat bekerja tanpa 

kendaraan proporsional dan peralatan komunikasi yang baik. 

Oleh karena itu, sarana fasilitas memainkan peran yang sangat 

penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana fasilitas ini, 

maka lembaga penegak hukum tidak dapat mengoordinasikan 

peran mereka dengan sebagaimana mestinya.57 

d Faktor Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara 

atau kelompok kurang lebih sadar secara hukum. Masalah yang 

muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 

hukum yang tinggi, sedang, atau buruk/rendah. Sejauh mana 

hukum dipatuhi maka hal tersebut dapat menjadi indikator 

berfungsi atau tidaknya sebuah hukum.58 

e Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan terdiri dari nilai-nilai yang merupakan dasar 

dari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan 
                                                 
56Ibid., hlm 19  
57Ibid., hlm 37 
58Ibid., hlm 45 
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konsep yang bersifat abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). Maka pada dasarnya kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar dari hukum adat yang berlaku. Selain itu juga 

berlaku hukum tertulis (perundang undangan) yang dibentuk 

oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan dan wewenang untuk itu.Hukum perundang-undang 

atau hukum tertulis harus memiliki nilai-nilai atau dasar dari 

hukum adat yang berlaku sehingga dapat dikatakan hukum 

tersebut efektif atau berfungsi dengan baik.”59 

Kelima faktor tersebut saling terkait erat, karena merupakan hal 

utama dalam penegakan hukum, serta tolok ukur bagi efektivitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum, faktor penegakan 

hukum itu sendiri adalah poin utama. Hal ini disebabkan oleh fakta 

bahwa undang-undang tersebut dirancang oleh para penegak hukum, 

implementasi hukum ini juga dilaksanakan oleh para penegak hukum dan 

penegakan hukum itu sendiri juga menjadi panutan oleh masyarakat luas. 

Maka berdasarkan pada itu bahwa apabila terdapat penegak hukum yang 

tidak melakukan tugas yang telah diberikan dengan baik, melakukan hal 

yang diluar daripada wewenang yang telah diberikan dan melakukan 

tindakan penyimpangan terhadap hukum yang mengatur, maka 

efektivitas dari hukum terkait tersebut dapat dikatakan tidak efektif. 

                                                 
59Ibid., hlm 59 
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Jadi, dimanapun itu, selain kualitas hukum itu sendiri, juga maksud 

dan tujuan yang ditawarkan oleh hukum. Jika ada undang-undang yang 

ditujukan bagi mereka yang tidak membutuhkannya, pihak yang akan 

melakukannya tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah ada. 
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