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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pelayanan publik dianggap efektif apabila masyarakat memperoleh 

pelayanan dengan mudah dan prosesnya tidak berbelit belit, cepat dan 

memuaskan.  Pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu organisasi 

sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan 

publik dilakukan untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat 

yang dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  Salah satu progam yang di 

canangkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah implementasi e-Government di 

dalam semua lini pelayanan publik di Indonesia.  Dengan  penerapan aplikasi  e-

government pada pelayanan publik, yang tujuannya  diharapkan pelayanan 

terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik,  dan sesuai dengan harapan 

masyarakat, efektivitas  internal  organisasi pada  pemerintahan di Indonesia juga 

diharapkan akan semakin bertambah meningkat, dan jalur  akses warga 

masyarakat untuk mendapat berita dan informasi pada area  lingkungan  

pemerintahan juga akan   semakin  mudah.  Program e-Government yang berbasis 

Information, Centralized and Technology di maksudkan agar masyarakat dapat 

dengan mudah dan cepat dalam mengakses pelayanan yang mereka butuhkan.  

Dan program SIM Online yang di terapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia 

merupakan salah satu dari sekian program pelayanan publik berbasis e-

Government yang diterapkan pemerintah sebagai  peningkatan pelayanan publik 

di Indonesia.  Kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah kemudahan 

dalam proses registrasi/pendaftaran yang selama ini dilakukan secara 

offline/manual.  Masyarakat dapat mengakses situs yang disediakan oleh Polri 
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dimanapun dan kapanpun.  Serta dapat memperoleh informasi informasi yang up 

to date mengenai pengurusan SIM di wilayah Indonesia.  

Dalam bab ini akan disajikan beberapa tinjauan pustaka mengenai 

pelayanan publik, e-Government, dan SIM Online yang ada di Indonesia, serta 

indikator efektivitas pelayanan publik yang digunakan oleh penulis sebagai tolak 

ukurnya. 

2.1   Penelitian Terdahulu  

Dalam tinjauan pustaka, akan disajikan terlebih dahulu beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik khususnya mengenai 

pelayanan publik SIM Online di beberapa wilayah Indonesia. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Kesimpulan 

Penelitian 

1.  Machrisbie 

Hasyim,  

2017 

Implikasi 

Penerapan 

Pelayanan 

Yang Prima 

Pada 

Pengurusan 

SIM Di 

Polresta Kota 

Makassar,   

Mengukur 

implikasi 

pelayanan 

yang prima 

pada 

pengurusan 

SIM di Kantor 

Polrestabes 

Makassar 

Metode 

pendekatan 

kualitatif dan 

diolah untuk 

memperoleh 

data 

Pelayanan pada 

pengurusan SIM 

di Polrestabes 

Kota Makassar 

telah 

dilaksanakan 

secara Prima, 

2. Nila Sari 

Yunita, 2018 

Analisis 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Studi Kasus 

dalam 

Pelayanan 

Pembuatan 

SIM di 

SATLANTAS 

Medan 

Untuk 

mengetahui 

analisis 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

dalam 

pembuatan 

SIM di 

SATLANTAS 

Medan 

Metode 

pendekatan 

kuantitatif 

Kualitas 

pelayanan pada 

pengurusan SIM 

di 

SATLANTAS 

Medan sudah 

cukup baik 

3. Nur Mega Efektivitas Untuk Metode Pelayanan 
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Hidayati,2014 Pelayanan 

Publik Surat 

Ijin 

Mengemudi 

Dalam 

Perspektif 

Pengguna 

Pelayanan di 

Kepolisian 

Resort 

Mojokerto 

mengetahui 

efektivitas 

pelayanan 

public SIM 

dalam 

perspektif 

pengguna 

layanan di 

Kepolisian 

Resort 

Mojokerto 

 

pendekatan 

kualitatif 

yang hasilnya 

disajikan 

secara 

deskriptif 

publik SIM di 

Kepolisian 

Resort 

Mojokerto sudah 

efektif, namun 

perlu adanya 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

4. 

 

Yahya Happy 

CH,  2012 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik dalam 

Program 

Pelayanan 

Surat Ijin 

Mengemudi 

Corner di 

Sidoarjo 

Untuk 

mengetahui 

kualitas 

pelayanan 

publik dalam 

program 

pelayanan 

SIM Corner di 

Sidoarjo 

Metode 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

Kualitas 

pelayanan 

publik dalam 

program 

pelayanan SIM 

Corner di 

Sidoarjo belum 

optimal 

5. Andhyka 

Hanandita,  

2014 

Kualitas 

Pelayanan 

Perpanjangan 

SIM Keliling 

di Polantas 

Surabaya 

Untuk 

mengetahui 

kualitas 

pelayanan 

perpanjangan 

SIM Keliling 

di Polantas 

Surabaya 

Metode 

penelitian 

menggunakan 

pendeketan 

kualitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

pelayanan 

perpanjangan 

SIM Keliling di 

Polantas  

Surabaya sudah 

baik. 

6. Sancristo, 

2019 

Efektivitas 

Pelayanan 

Pembuatan 

SIM di 

SATLANTAS 

Medan Kota 

Untuk 

mengetahui 

efeaktivitas 

sistem 

pelayanan 

SIM secara 

online di 

Satlantas 

Medan Kota 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

pendeketan 

kualitatif 

deskriptif 

Sistem 

pelayaanan 

pembuatan SIM 

secara online di 

SATLANTAS 

Medan Kota  

sudah efektif, 

namun perlu ada 

perbaikan sarana 

dan prasarana 

7. Ajeng Dyah 

Wahyuni, 

2017 

Implementasi 

Program SIM 

Online Pada 

Polresta 

Bandar 

Lampung 

Untuk 

mengetahui 

proses dan 

faktor 

penghambat 

dalam 

penerapan 

SIM Online 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

pendekatan 

kualitatif 

dengan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa dalam 

implementasinya 

masih banyak 

kendala yang 

dihadapi oleh 

Polresta Bandar 
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yang 

dilaksanakan 

di Polresta 

 

 Bandar 

Lampung 

metode 

deskriptif 

Lampung 

8. Ika Roza 

Setyaningsih, 

2001 

Kualitas 

Pelayanan di 

Kantor 

Urusan SIM 

SATLANTAS 

Polres Sragen 

Untuk 

mengetahui 

kualitas 

pelayanan di 

kantor urusan 

SIM Satlantas 

Polres Sragen 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah  

pendekatan 

kualitatif 

dengan 

metode 

deskriptif 

Kualitas 

pelayanan 

dirasakan masih 

kurang atau 

mengecewakan 

karena 

ketidakpuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

pembuatan SIM 

Sumber  : Penelitian penelitian terdahulu 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

terhadap Pelayanan Publik SATPAS SIM dalam pelayanan SIM ONLINE adalah 

peneliti akan  melakukan penelitian terhadap tingkat efektivitas pelayanan publik 

dengan menggunakan indikator efektivitas berdasarkan Kepmenpan No. 63 Tahun 

2003.  Lokasi penelitian yaitu di SATPAS SIM ONLINE Polres Tarakan. Selain 

itu peneliti juga akan mengetahui kendala kendala apa yang dihadapi pada proses 

pelayanan publik sehingga dapat memberi masukan untuk perbaikan pelayanan 

publik kedepannya. 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1  Efektivitas 

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh 

sebuah organisasi.  Pengertian  efektivitas  secara  umum  menunjukan  sampai  

seberapa  jauhtercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal 

tersebut sesuaidengan  pengertian  yang  menjelaskan bahwa Efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target(kuantitas,kualitas  dan  
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waktu)  telah  tercapai.  Dimana  makin  besarpresentase target yang dicapai, 

makin tinggi efektivitasnya. 
21

 

Sementara teori yang lain mengatakan bahwa Efektivitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas 

jasa kegiatan yang dijalankannya.  Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi 

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.  Jika hasil kegiatan semakin 

mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
22

 

Efektivitas dalam kegaitan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat 

perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran yang telah dicapai.  

Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  Efektivitas umumnya dipandang sebagai 

tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.  Efektivitas adalah seberapa 

baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran 

sesuai dengan yang diharapkan.  
23

 

Teori lain mengatakan definisi dari Efektivitas adalah pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama.  Tingkat 

tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.  Tercapainya tujuan dan 

sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. 
24

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

                                                           
21

 Hidayat, 1986.  Definisi Efektivitas.  Bandung.  Angkasa 
22

 Sondang P. Siagian, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara 
23

 Sumaryadi, 2005.  Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. 
24

 Gibson JL , JM Invancevich, JH Donnelly. 2001. Organisasi, terjemahan Agus Dharma. Jakarta. 

Erlangga hal. 120 
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jauh target (kualitas,kuantitas,dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, 

yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Efektivitas memiliki tiga tingkatan, yaitu
25

 : 

1. Efektivitas Individu 

Didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil 

karya karyawan atau anggota dari organisasi 

2. Efektivitas Kelompok 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama 

dalam kelompok.  Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari 

semua anggota kelompoknya. 

3. Efektivitas Organisasi 

Terdiri dari kumpulan efektivitas individu dan kelompok.   

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas.  Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah 

perlu dilakukan perubahan  secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 

organisasi atau tidak.  Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien  Dalam 

hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personel, sarana 

dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. 

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah hal yang muah dan 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.  Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan suatu rencana yang telah 

                                                           
25

 Ibid. 
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ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.  Jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat  sehingga menyebabkan tujuan 

tidak tercapai atau sasaran yang ditetapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak,  yaitu:
26

 

a. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai 

Dimaksudkan agar  karyawan dalam melaksanaan tugas tugasnya dapat  

mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai 

rencana 

b.  Kejelasan dari strategi pencapaian tujuan 

Strategi adalah  usaha  dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar 

para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi   

c.  Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap 

Berhubungan  dengan kejelasan tujuan yang ingin  dicapai dan kejelasan 

strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani 

tujuan –tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d.  Perencanaan yang matang 

Perencanaan yang matang berarti memutuskan sekarang apa yang direncanakan 

ingin di capai  oleh organisasi di masa yang akan datang 

e.  Penyusunan program yang tepat 

Dalam penyusunan program yang tepat,  suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dan dijelaskan  dalam program-program pelaksanaan yang tepat, 
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karena bila tidak dilakukan,  maka para pelaksana  kurang memiliki pedoman 

dalam bertindak dan bekerja 

f.  Tersedianya sarana dan prasarana 

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan  bekerja secara 

produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 

oleh organisasi 

g.  Pelaksanaan yang efektif dan efisien 

 Efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.  

Sedangkan efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan 

hasil 

h.  Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

Mengingat bahwa sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas 

organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian, agar semua 

kegiatan operasional berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. 

2.2.2  Pelayanan Publik  

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 

dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 

BUMN dan BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan  peraturan perundang undangan.  

UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 adalah UU yang mengatur tentang 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi fungsi 

pemerintahan itu sendiri. 



 

31 
 

   Pelayanan publik atau penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh organisasi publik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Primer, dimana pemerintah merupakan satu satunya 

penyelenggara/penyedia barang/jasa publik dan pengguna tidak ada 

pilihan lain. 

2. Sekunder, dimana bentuk barang/jasa di selenggarakan oleh 

pemerintah, tetapi pengguna tidak harus mempergunakannya karena 

adanya beberapa penyelenggara pelayanan. 

Terdapat  4 (empat) unsur penting dalam proses pelayanan publik, 

yaitu : 

1. Penyedia Layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang, atau jasa jasa. 

2.  Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 

yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan 

3.  Jenis Layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 

layanan kepada pihak yang membutukan layanan 

4.  Kepuasan Pelanggan. 
27

 

Praktek dan beberapa kajian yang diterapkan  pada administrasi publik di 

Negara Negara lain  semakin dikembangkan.   Bermacam  perombakan  terjadi 

sejalan dengan semakin banyaknya  persoalan dan masalah yang dihadapi dalam 

penerapannya di administrator publik.  Denhardt & Denhardt menanggapi secara 

teoritis masalah tersebut  dan mereka menyajikan dengan memgembangkan 
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beberapa teori mengenai kompleksnya masalah administrasi public, Hal ini 

diungkapkan oleh mereka melalui   3(tiga) perspektif dalam administrasi publik. 

Perspektif persfektif tersebut didefinisikan sebagai teori  old public administration 

atau disingkat OPS, new public management atau disingkat NPM, dan yang 

terakhir adalah new public service atau disingkat NPS 

Berikut disajikan perbedaan antara Old Public Administration, New 

Public Managemen dan New Public Service 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara OPA vs  NPM  vs   NPS 

Aspek yang 

ditinjau 

Old Public 

Administration 

New Public 

Management 

New Public 

Service 

Aspek Dasar 

teoritis dan aspek 

Dasar  

epistimologi 

Berdasarkan teori 

dari Politik 

Berdasar Teori dari 

ekonomi 

Berdasar Teori 

dari demokrasi, 

dengan beragam 

pendekatan 

 

Aspek 

Rasionalitas dan 

aspek model 

perilaku manusia 

Dari Teori 

Rasionalitas 

Synoptic atau 

administrative 

man 

Berdasarkan teori 

Teknis dan teori 

rasionalitas ekonomi 

atau economic man 

Berdasar teori 

dari Rasionalitas 

strategis atau 

rasionalitas 

formal (dari 

persfekttif 

politik, ekonomi 

dan organisasi) 

Aspek Konsep 

berdasar 

kepentingan 

masyarakat atau 

publik 

Menjelaskan 

kepentingan 

masyarakat 

dalam hal politik 

dan dituangkan 

dalam peraturan 

hokum 

Kepentingan setiap 

perseorangan 

diwakili oleh 

kepentingan 

masyarakat 

Kepentingan 

publik diperoleh 

dari proses  

dialog berbagai 

nilai dan unsur 

Aspek Konsep 

Responsivitas 

dari birokrasi 

publik 

Menjelaskan 

hubungan antara 

Client dan 

constituent 

Berdasarkan 

kepentingan 

Customer 

Berdasarkan 

kepentingan 

Masyarakat 

Aspek Peran dari 

pemerintah 

Menjelaskan 

konsep dari 

(mengayuh 

Menerapkan konsep  

mengarahkan 

Menerapkan 

konsep melayani 

Aspek Pada Badan Menerapkan kepada Menerapkan 
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Pencapaian 

tujuan 

pemerintah Organisasi 

perseorangan  dan 

organisasi nonprofit 

konsep Koalisi 

antar organisasi 

masyarakat,  

organisasi 

nonlaba dan 

organisasi pribadi 

Aspek dari 

Akuntabilitas 

Menjelaskan 

administrasi yang 

hirarki dengan 

tingkatan  yang 

tegas 

Melakukan pekerjaan 

sesuai dengan 

kehendak dari  pasar 

(keinginan 

pelanggan) 

Mererapkan 

Berbagai aspek : 

akuntabilitas 

hukum, aspek 

nilai-nilai, aspe 

komunitas, aspek 

norma politik, 

dan aspek standar 

professional 

Aspek dari 

Diskresi 

administrasi 

Diskresi 

administrasi yang 

mempunyai 

batasan 

Diskresi administrasi  

yang diberikan lebih 

luas 

Diskresi yang 

diberikan 

memang 

dibutuhkan tetapi 

ada batasan dan 

tanggug jawab di 

dalam 

penerapannya 

Aspek Struktur 

organisasi 

Kewenangan dari 

Level atas ke 

level Bawah 

menandari 

Praktek Birokrasi  

Adanya 

Desentralisasi 

organisasi yang 

kontrol utamanya di 

pegang oleh para 

agen 

Struktur 

organisasi yang 

kolaboratif 

dengan 

kepemilikan yang 

terbagi atas 

kepemilikan 

eksternal dan 

kepemilikan 

internal 

Aspek Asumsi 

terhadap motivasi 

dari para 

penyelenggara 

administrasi dan 

juga para 

pegawai 

Berasumsi bahwa 

motivasi berdasar 

untuk Gaji dan 

keuntungan,  

serta 

perlindungan atau 

proteksi 

Berasumsi pada 

semangat 

enterpreneur 

Berasumsi pada 

Pelayanan publik 

yang bermotivasi 

pada pelayanan 

masyarakat 
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Dalam perspektif Old Public Administration, karakteristiknya 

digambarkan sebagai berikut:
28

 

1. Fokus utamanya yaitu  pelayanan publik disediakan melalui badan resmi 

dari pemerintah atau melalui organisasi  

2. Politik menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan administrasi 

Negara dan kebijakan publik 

3. Adanya peranan yang terbatas dari administrator publik  dalam 

merumuskan kebijakan publik  serta kebijakan pemerintahan.  

Administrator publik hanya bertangung jawab pada implementasi 

kebijakan publik 

4. Administrator harus  menyelenggarakan pelayanan publik, dan mereka 

bertanggung jawab kepada pejabat politik  

5.  Organisasi publik mengejar efisiensi dan rasionalitas dari nilai pokok 

 

Sementara dalam perpektif dari New Public Management,  pengetahuan 

dan pengalaman yang diperoleh dalam manajemen bisnis serta dari dispilin ilmu 

lainnya diterapkan sebagai usaha dalam peningkatan  efisiensi, peningkatan 

efektivitas dari kinerja pelayanan publik dalam konteks demokrasi modern.   

  Prinsip dasar dari NPM adalah “run government like a business”, dan 

birokasi publik harus lebih menggunakan cara “steering”, sehingga pemerintah 

tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan sedapat 

mungkin menyerahkan ke masyarakat.  Peran Negara lebih sebagai fasilitator atau 

supervisor penyelenggaraan urusan publik.  Gaya pemerintahan yang dianggap 
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terlalu  kaku dan terpusat  sebagaimana yang di anut oleh OPA harus diganti 

dengan gaya pemerintahan yang condong  berjiwa wirausaha. 

Perspektif new public service mengawali pandangannya dari pengakuan 

atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan 

demokratis. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (Owners of 

government) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang 

lebih baik. 
29

 

Prinsip –prinsip atau asumsi dasar dari NPS yaitu :
30

 

1. Melayani warga Negara, bukan melayani pelanggan (Serves Citizen, Not 

Costumer). 

Melalui pajak yang telah dibayarkan oleh warga Negara, maka warga Negara 

adalah pemilik sah Negara.  Bukan sebagai pelanggan. 

2. Mengutamakan kepentingan publik. 

Kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi Negara 

berkewajiban untuk memenuhinya.  Negara tidak boleh melempar tanggung 

jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. 

3. Kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai dari pada kewirausahaan  

(value citizenship over entrepreneurship) 

Walaupun kewirausahaan itu penting, tetapi warga Negara berada di atas 

segalanya 

4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis 

Pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan 

dialog dalam menyelesaikan persoalan publik 
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5. Menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah 

Pertanggung jawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga 

harus dilakukan dengan metode yang cepat. 

6. Melayani dari pada mengarahkan (serve rather than steer) 

Fungsi utama pemerintah adalah melayani warga Negara bukan mengarahkan 

7. Menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitas 

Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan 

dengan nilai nilai produktivitas 

Pemerintah seharusnya tidak menjalankan kegiatannya seperti 

menjalankan sebuah perusahaan.  Masyarakat harus dilayani dengan lebih 

demokratis, lebih adil dan merata, tidak memprioritaskan golongan tertentu, lebih 

terbuka dan jujur, serta lebih akuntabel.  Hal ini ditegaskan oleh Denhardt dan 

Denhardt dalam gagasannya tentang Pelayanan Publik Baru (NPS).   Karena 

dalam gagasan NPS ini dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, nilai nilai 

kewarganegaraan dan nilai dari kepentingan publik dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan.  Dan para  pegawai pemerintah atau pelayan publik seperti diberi 

energi dalam memberikan pelayanan secara lebih adil, merata, jujur, 

dan bertanggungjawab.  Sehingga proses rekontruksi dan membangun jaringan 

dengan masyarakat harus selalu dilakukan oleh para pegawai pemerintah dan para 

aparat birokrat. 

Dengan tujuan meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, 

maka jatuhnya  pilihan terhadap “the New Public Service (NPS)” diyakini dapat 

menjanjikan suatu perubahan realitas atau kenyataan  

dan kondisi birokrasi pemerintahan. Memang resiko dalam memilih aplikasi dari 
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konsep ini agak sedikit menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur 

pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena pada konsep NPS 

ini akan lebih banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi 

semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan 

pemerintah harus mendengarkan suara publik atau dalam hal ini pengguna 

layanan publik untuk berpartisipasi dalam  pengelolaan dalam  pemerintahan.  

Untuk merubah kebiasaan dalam mengatur dan memerintah seperti yang terjadi 

pada paradigma administrasi lama ke konsep NPS yang lebih mengarahkan, lebih 

menghargai pendapat tentu  tidak akan mudah untuk ditinggalkan.                   

     Sesuai dengan perspektif dari konsep  NPS,  bahwa administrasi 

pemerintahan akan dijalankan   secara berbeda  dari menjalankan suatu   

organisasi bisnis.   Menggerakan administrasi Negara harus  sama seperti 

menggerakkan pemerintahan yang demokratis.. Tujuan  dari organisasi publik 

tidaklah cukup hanya dengan  memuaskan para pengguna jasa,  tapi  pelayanan 

jasa dan barang juga harus disediakan sebagai usaha dalam memenuhi  hak dan 

kewajiban publik  sesuai kebutuhan masyarakat. 

Paradigma Pelayanan Publik saat ini lebih dilaksanakan dalam suatu 

rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, 

lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar 

sebagai berikut : 

a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 

berpegangan pada efisiensi dan efektivitas. 

c) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 
31

 

Dalam penelitian ini, berdasarkan karakteristiknya, maka pelayanan 

publik  pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Online di Polres Tarakan   

berdasarkan dari prinsip dan asas pelayanan publik, menganut perspektif New 

Public Service yang berkonteks pada implementasi e-Government. 

2.2.2.1  Prinsip – prinsip dalam Pelayanan Publik 

Sesuai Keputusan  MENPAN RB  Nomor  63  Tahun  2003 menyebutkan   

bahwa ada beberapa prinsip yang  harus dipenuhi dalam upaya pelaksanaan 

pelayanan publik, yaitu : 

a. Prinsip Kesederhanaan 

artinya prosedur dalam  pelayanan  publik  yang diterapkan tidak 

terlalu  berbelit-belit, mudahdipahami dan mudah pelaksanaannya  

oleh pengguna layanan publik. 

b. Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan public 

2) Unit  kerja/pejabat  yang  berwenang  danbertanggung  jawab  

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
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keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 

public 

3)  Rincian biaya pelayanan publik dan tata acara pembayaran. 

c. Kepastian  waktu 

Artinya  pelaksanaan  pelayanan publik  dapat diselesaikan  dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan sesuai Standar Pelayanan dan SOP 

yang berlaku 

d. Akurasi 

Maksud dari akurasi adalah produk pelayanan publik diterima dengan 

benar, tepat, dan sah. 

e. Keamanan 

Dalam prosesnya dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum bagi pengguna layanan publik 

f. Tanggung  jawab 

Pimpinan  penyelenggara  pelayanan  publik  atau  pejabat yang  

ditunjuk  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pelayanan  dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana kerja serta pendukung lainnya harus disediakan 

dalam proses dari pelayanan publik.  Dalam hal ini juga termasuk 

dalam menyediakan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
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h. Kemudahan akses; 

Di  lokasi terdapat sarana pelayanan yang cukup memadai, mudah 

terjangkau masyarakat,  dan teknologi telekomunikasi dan informatika 

dapat digunakan. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Kedisplinan, kesopanan dan keramahan, sopan dan santun wajib 

dimiliki oleh petugas pelayanan publik dan ikhlas dalam memberikan 

pelayanannya 

j. Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan yang teratur, pelayanan yang tertib,  dan sarana 

yang memberikan rasa nyaman bagi pengguna layanan.
32

 

2.2.2.2  Asas – Asas dalam Pelayanan Publik 

Sesuai dengan Kepmenpan No, 63 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik untuk memberi kepuasan bagi penerima layanan publik maka 

harus memenuhi asas asas  sebagai berikut: 

a.  Transparan 

 Pengguna layanan publik membutuhkan prosedur yang sifatnya 

terbuka, mudah dalam pengaksesannya, serta mudah dimengerti oleh 

penggung 

b.  Akuntabilitas 

 Prosedur yang dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan 

perundang undangan yang berlaku 
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c.  Kondisional 

 Prosedur harus disesuaikan   dengan  kemampuan dan kondisi   

pemberi layanan  dan  penerima  pelayanan, namun tetap harus 

memegang prinsip  dari efektivitas serta prinsip efisiensi. 

d.  Partisipatif 

      Dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus dapat mendorong 

partisipasi masyarakat dengan memperhatikan keinginan, harapan, dan 

kebutuhan dari masyarakat.  

e.  Kesamaan Hak  

 Tidak terjadi diskriminatif dalam prosedurnya,  artinya agama, suku, 

ras,  golongan, jenis kelamin dan status ekonomi tidak akan dibedakan 

f.  Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

     Hak dan kewajiban dari pemberi layanan dan penerima layanan harus 

terpenuhi. 

 2.2.2.3  Standar Pelayanan Publik sebagai Indikator Efektivitas Pelayanan 

Standar pelayanan merupakan tolak  ukur  yang telah  dibakukan dalam 

penyelenggara pelayanan publik di organisasi organisasi pelayanan  pada 

umumnya  yang wajib dilaksanakan  oleh pemberi layanan dan wajib diterima 

oleh penerima pelayanan.  Sesuai dengan  keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 

2003,  bahwa  standar pelayanan ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan 

Dalam hal ini, prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  

dan penerima  pelayanan termasuk pengaduan akan dituangkan dalam 
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bentuk Standar Operasional Prosedur yang akan menjadi pedoman 

bagi organisasi tersebut dalam menjalanakan pelayanannya. 

2. Waktu penyelesaian 

Dalam hal ini, akan ditetapkan waktu dalam  penyelesaian prosedur 

sejak  saat  pengajuan  permohonan disampaikan  sampai dengan 

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan yang juga telah tertuang 

dalam Standar Operasional Prosedurnya 

3. Biaya pelayanan 

Dalam hal biaya/tarif pelayanan  termasuk  rincian  yang  ditetapkan  

dalam  proses pemberian pelayanan. Untuk hal ini juga akan tertuang 

dalam Standar Operasioal Prosedur. 

4. Produk pelayanan  

Produk hasil dari pelayanan  yang  akan  diterima oleh pengguna 

layanan harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.  Hal 

ini juga telah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur. 

5. Sarana dan prasarana 

Dalam hal penyediaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang  

memadai  oleh penyelenggara pelayanan publik, diharapakan dapat 

mendukung aktivitas pelayanan publik yang diberikan. 

6.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan  

Dalam hal kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus  ditetapkan  

dengan  tepat berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap, 

dan perilaku yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dalam 
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pemberian pelayanan publik.  Hal ini juga biasanya akan tertuang 

dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. 

Standar Pelayanan Publik inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur 

efektivitas pelayanan publik pada peneitian ini. 

2.2.3  E-Government 

Seiring dengan berkembangnya  teknologi  informasi dan  komunikasi,  

yang menawarkan  solusi untuk  meningkatkan  kinerja khususnya pelayanan 

publik  yang  lebih  berbasis  pada  good governance, maka penyelengaraan E-

Government wajib diterapkan.  Untuk pemenuhan pelayanan publik tersebut, 

dibutuhkan kesiapan  antara lain sumber  daya manusia,  regulasi dalam bentuk 

Undang undang dan peraturan pemerintah, kesiapan anggaran,  sarana dan 

prasarana yang wajib harus disediakan  dalam  menyelenggarakan E-Government. 

Salah satu tujuan  implementasi dari E-Government   adalah  agar  

pelayanan publik yang jauh lebih baik kepada masyaratak dapat disediakan oleh 

lembaga pemerintahan. 

Beberapa panduan dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 sebagai 

bentuk dukungan untuk keberhasilan implementasi E-Gov,  antara lain Panduan 

darij Pembangunan Infrastruktur Portal Daerah,  Pembangunan  dari Manajemen 

Sistem  Dokument  Elektronik dan  Pemerintah, Panduan dann Penyusunan  

Rencana atas  E-Government  Lembaga,  Pedoman dari Penyelenggaraan  Diklat  

ICT  dalam menunjang E-Government, Pedoman mengenai Penyelenggaran  Situs  

Web  Pemerintah Daerah.  Beberapa  dari  panduan yang telah  dikeluarkan  pada 

tahun 2004 untuk melengkapi meliputi:  panduan standard  mutu dan  panduan  

jangkauan pelayanan,    panduan pengembangang aplikasi mengenai  jaringan,   
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kebijakan  mengenai   kelembagaan, otorisasi,   kebijakan informasi  dan  juga  

partisipasi  pihak swasta  dalam mengikuti  kebijakan dari penyelenggaraan 

pemerintahan dan  manajemen perubahan,   serta dikeluarkannya panduan   

pelaksanaan proyek dan  penganggaran  e-government,  cetak biru dari  aplikasi  

E-Government  pusat  dan aplikasi  daerah.  Di  tahun  2006,  pemerintah 

Indonesia   membentuk  Dewankl  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi  

Nasional  (Detiknas) berdasarkan   Keppres  No.  20  tahun  2006  dimana  salah 

satu tugasnya agar pelaksanaan E-Gov dapat dipercepat.    Kualitas dari pelayanan  

publik  akhir akhir  ini sudah jauh   lebih  efekif dan efisien  dari sebeumnya.  

Belakangan  ini  usaha pemerintah dalam mengembangkan   E-Government  

sering   dilakukan khususnya di  lingkungan  birokrasi untuk publik. 

Teknologi yang  paling  berkembang saat  ini   adalah  teknologi 

informasi  yang  berbasiskan jaringan atau   web atau  juga yang biasa disebut 

dengan Teknologi  Internet. Hadirnya teknologi internet di masyarakat  dapat   

memenuhi keperluan dan  kebutuhan masyarakat mengenai  informasi dengan 

sangat tepat, akurat  dan cepat. Hal-hal yang sebelumnya  dikerjakan offline dan  

manual dan memakan waktu  lama, kini dengan adanya   pertolongan  teknologi  

internet  dan pertolongan sistem komputerisasi yang sangat canggih memudahkan   

mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebu dalam  waktu  yang  cukup 

singkat.  Sehingga Sistem  on-line  atau yang sering disebut   daring (dalam 

jaringan) semakin terkenal dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia. 

Penggunaan teknologi berbasis internet pada  saat ini telah dimanfaatkan 

di segala bidang, baik itu dibidang bisnis, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, 
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bidang  pendidikan dan masih banyak  lainnya. Termasuk dalam mengoptimalkan 

Peran Sains dan Teknologi dalam  Mewujudkan Smart City atau Kota Cerdas 

berbasis teknologi,  dan program lainnya.   Pada bidang  pemerintahan, 

penggunaan  dari teknologi internet lebih  dikenal sebagai electronic government  

atau e-government.  

Definisi dari E-government  atau  dikenal dengan pemerintahan  digital 

menurut Hasibuan  adalah segala kegiatan pelayanan yang  dilaksanakan  oleh  

pemerintah  yang didukung oleh  teknologi  informasi  dalam  berbagai bidang    

kepada masyarakat. 
33

 

Pentingnya e-governmentini untuk dilaksanakan, yaitu : 

1. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan didorong oleh pemerintah secara 

responsif 

2. Pemanfaatan dari keterbukaan  informasi akan lebih di optimalkan 

3. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam system penyelenggaraan 

pemerintahan akan lebih dimaksimalkan 

Di Pemerintahan Indonesia, inovasi dari   e-government  telah  dimulai 

sejak beberapa tahun  ini.  Pemerintah Indonesia mendukung mengenai sebuah 

system yang terintregasi, serta mendukung kebutuhan pengembangan dari E-

Government dari pemerintah pusat maupun daerah dengan menerbitkan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan  dan  

Strategi  Nasional Pengembangan  e-government  dan dengan regulasi yang 

dikeluarkan seperti Undang undang no. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan 
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Informasi Publik. Selain itu menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 

tentang Implementasi Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Dan seiring   dengan  semangat perubahan    reformasi  birokrasi  di 

Pemerintahan Indonesia,  maka peran  e-government  semakin  diupayakan   

dalam  peningkatkan kualitas  pelayanan  publik  serta  peningkatan  proses  

penyampaian informasi  kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien  

sebagai pengguna layanan.   

2.2.3.1 Ruang Lingkup E-Goverment 

Menurut Indrajit (2002),   melihat  dari latar belakang  sejarah e-

government,  berkembangnya konsep tersebut dipicu oleh  tiga hal  utama, yaitu:  

1.  Zaman globalisasi  yang  datangnya  ternyata  lebih  cepat  dari  yang telah 

diperkirakan,  telah membuat  isu-isu  semacam  demokratisasi,  hak  asasi 

manusia,  hukum,  transparansi, korupsi,  civil  society,  good corporate 

governance,   perdagangan bebas, pasar Terbuka, dan lain  sebagainya menjadi 

hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang 

bersangkutan tidak ingin disingkirkandari  pergaulan  dunia.  Dalam  format  

ini,  pemerintah  harus mengadakan reposisi terhadap perannya di dalam 

sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam 

negeri, menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada bagaimana  

memposisikan  masyarakat  dan  negaranya di dalam sebuah pergaulan global.  

2. Majunya  teknologi  informasi  yang berkaitan dengan berkembangnya 

kemajuan teknologi komputer  serta kemajuan  teknologi telekomunikasi,   

yang terjadi  secara cepat dan  pesat  yang mengakibatkan   data,   
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pengetahuan dan informasi dapat tercipta dengan cepat dan dapat  segera  

menyebar   ke  seluruh  masyarakat  di dunia dalam hitungan detik.  

3.  Meningkatnya  kualitas dari  kehidupan  masyarakat  dunia  akhir akhir ini  

berkaitan dengan semakin meningkatnya kegiatann  industri bidang swasta 

dalam peningkatan kinerja kegiatan ekonominya.  Adanya hubungan yang 

dekat  antara masyarakat sebagai pelanggan dengan hubungan pelaku ekonomi  

seperti pedagang, investor, perusahaan  dan lain-lain.   Hal ini  mengakibatkan 

terbentuknya suatu  perbaikan standar pelayanan publik   dari waktu ke 

waktu.
34

 

Ketiga  hal tersebut di  atas telah   mengakibatkan  munculnya  tekanan  

dari masyarakat.  Mereka  menginginkan adanya perbaikan kinerja dari  

pemerintah  secara jelas dan nyata.  Kehadiran   teknologi informasi serta adanya 

Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi diharapkan dapat dengan segera 

Mewujudkan Kota Pintar atau Smart City. Inisiasi pemerintah pada pelaksananaan  

e-government  terus dikembangkan sebagai upaya pemerintah dalam  menjawab 

keinginan masyarakat  tersebut.  Karena pada basicnya   e-government  

merupakan program penggunaan dari teknologi informasi  yang tujuannya   

mencapai peningkatan   hubungan  antara  pemerintah dengan pihak-pihak terkait. 

Dalam konteksnya, Forman secara umum mendefinisikan  E-government 

sebagai transformasi atau perubahan bentuk dari kegiatan pemerintah yang 

memanfaatkan teknologi digital dengan tujuan peningkatan efisiensi dan 

efektivitas dalam penyampaian pelayanan publik..
35
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Istilah dari  e-government  atau  juga disebut dengan electronic 

government pada dasarnya  merujuk  pada  pemanfaatan  teknologi  informasi  

yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan yang bertujuan supaya  organisasi   

pemerintah yang ada  menjadi  lebih    transparan serta efektif dalam 

melaksanakan pelayanan publiknya. 

Harapan dengan dilaksanakannya program  e-government,  akan 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi   lebih baik,  

meningkatnya  efektivitas  internal  dari  pemerintah,  dan  masyarakat  menjadi 

lebih mudah dalam mengakses  informasi  dalam lingkungan  pemerintahan.    

E-government juga didefinisikan sebagai suatu  proses  dari sistem  

pemerintahan  yang memanfaatkan  ICT  (Information, Communication  and  

Technology)  dalam   memberikan  kemudahan-kemudahan  dalam proses 

komunikasi  dan  proses  transaksi  kepada   masyarakat,  organisasi  bisnis  dan  

lembaga pemerintah  serta  para pegawainya.  Sehingga pada akhirnya  dapat 

mencapai tingkat efisiensi,  efektivitas,  transparansi serta adanya  

pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  warganya.
36

 

Pada   konsep pengembangannya dari e-government  menyangkut  

pengembangan hubungan Pemerintah dengan Pemerintah atau disebut G2G, 

pengembangan hubungan Pemerintah dengan Bidang Bisnis   (G2B)  dan 

pengembangan hubungan Pemerintah dengan warga negaranya (G2C) 

Secara  konseptual  konsep  dasar  dari egovernment  sebenarnya  adalah  

bagaimana memberikan  pelayanan  melalui  elektronik (e-services),  seperti  

melalui  internet, jaringan telepon seluler dan komputer serta multimedia. 
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Sebagai usaha dalam perwujudan optimalisasi pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi, maka pemerintah melakukan pengembangan kepada  

proses pelayanan publik dan juga pengembangan penataan system manajemen 

informasi melalui pengembangan  e-government ini. 

2.2.3.2  Tahapan dalam Membangun E-Government 

Menurut pendapat Hasibuan  dan  Santoso (2005),  dalam tahap 

mengembangkan aplikasi dari e- Government  terdapat beberapa tingkatan,  dan 

semakin  tinggi tingkatannya, maka semakin lebih kompleks masalahnya yang  

dihadapi. Lima tingkatan tersebut adalah : 

1.  Tingkatan pertama. Pada fase  ini yang  disebut  dengan  e-government    

menunjukkan  citra pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas 

yang ada  di  dalamnya.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya  berbagai 

website atau situs dengan tampilan menarik pada hampir semua institusi 

pemerintah.  Pada dasarnya,  e-government  pada tingkat awal ini masih 

bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang  berada  di  dalam  

institusi  tersebut.  Dengan  kata  lain, informasi yang diberikan kepada 

masyarakat luas tersebut masih bersifat  satu arah. Kondisi  e-government 

yang masih berada pada tahap  awal  ini  belum  bisa  digunakan  untuk 

membentuk suatu pemerintahan dengan prinsip  good governance  

(ketatapemerintahanyang baik). 

2.  Tingkat kedua dari  e-government,  dimulai  dengan adanya transaksi  dan  

interaksi  secara  on-line  antara  suatu  institusi pemerintah dengan 

masyarakat  Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan 

listrik, memperpanjang KTP, dan lain lain. Semuanya bisa dilakukan secara  
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on-line. Usaha ke arah ini sudah  mulai dilakukan oleh beberapa institusi di 

pusat maupun di daerah. Komunikasi dua-arah antara institusi pemerintah 

dengan masyarakat  sudah  mulai  terjalin  secara  on-line.   Sekiranya  

egovernment  yang  berada  pada  level  kedua  dijalankan  dengan sungguh-

sungguh,  maka masalah good governance  sudah mulai dapat diwujudkan. 

Adanya biaya-biaya tersembunyi dalam setiap urusan  pembuatan  Kartu  

Tanda  Penduduk  (KTP),  Surat  Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga 

(KK), dan lain-lain, akan dapat dihilangkan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  

para aparat pemerintah tidak lagi bersinggungan dengan pelanggan secara 

langsung dalam mekanisme  pembayaran.  Pelanggan  dapat  langsung  

mengisi formulir  yang  diperlukan  dan  menunjukkan  bukti  transfer 

pembayaran. 

3.  Tingkat ketiga  dari  e-government,  pada fase ini memerlukan  kerja  sama   

secara  on-line  antar  beberapa  institusi  dan masyarakat. Misalnya apabila 

masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara  on-line, 

selanjutnya mereka tidak perlu  lagi  melampirkan  KTP-nya  untuk  mengurus  

paspor  atau membuat  SIM.  Dalam  hal  ini  perlu  kerjasama  antara  kantor 

kelurahan yang mengeluarkan KTP dengan  kantor imigrasi yang 

mengeluarkan  paspor  atau  kantor  polisi  yang  mengurus  SIM. Mungkin di 

Indonesia hal ini belum terwujud, tetapi pembicaraan ke arah sana sudah  

banyak beredar. Manfaat yang sangat terasa pada  level  ini  adalah  waktu  

pemrosesan  dokumen  yang  relatif lebih singkat dibanding secara manual, 

dan pada akhirnya akan meningkatkan  produktifitas  dan  kualitas  layanan.  

Peran intermediaries  (perantara)  yang  biasanya  sebagai  sumber 
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ketidakefisienan,  pada  level  tiga  ini  sudah  semakin  hilang, sehingga  

masyarakat  dapat  melakukan  transaksi  setransparan mungkin. Sekiranya 

level tiga ini diimplementasikan di kalangan institusi  pemerintah,  

ketidakefisienan sudah tidak pu nya ruang lagi untuk berkembang.  

4.  Tingkat  keempat dari  e-government  ini sudah semakin lengkap dan semakin 

kompleks. Tidak hanya  memerlukan  kerjasama  antar  institusi  dan  

masyarakat, tetapi juga menyangkut  serangkaian teknis yang semakin 

kompleks. Dalam  level  4  ini,  seseorang  bisa  mengganti  informasi  yang 

menyangkut  dirinya  hanya  dengan  satu-klik,  dan  pergantian tersebut  

secara  otomatis  berlaku  untuk  setiap  institusi  pemerintah yang saling  

terkait. Contohnya, seorang penduduk  yang pindah alamat, maka dia cukup 

mengganti alamatnya ke alamat terbaru pada  data base milik pemerintahan, 

maka secara otomatis KTP, SIM, paspor dan  lain-lainnya  akan   terbaharui.  

Di  Negara-negara   Eropa telah  menerapkan  hal  ini,  dimana  pemerintahan 

mereka  hanya mengumpulkan  cukup  sekali  saja  informasi  mengenai 

masyarakatnya untuk menjadi data base nya. 

5.  Level  kelima.  Pada fase ini   pemerintah  telah  memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat secara terpaket.   Pemerintah  dapat   memberikan  

apa  yang dibutuhkan masyarakat  dengan  “information -push”  yang  

orientasinya sesuai  kebutuhan informasi  masyarakat.  Pada level lima ini, hal 

yang menjadi kebutuhan masyarakat akan informasi akan disediakan oleh 

pemerintah.
37
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2.2.4 SIM OnLine 

2.2.4.1  Inisiasi Pelaksanaan SIM OnLine 

Menurut Peraturan  Kapolri No. 9  Tahun 2012, 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. 

Dalam keputusan tersebut, di jelaskan pula fungsi dari SIM, yaitu 

sebagai: 

a. Legitimasi kompetensi Pengemudi;  

b. Identitas Pengemudi; 

c. Kontrol kompetensi Pengemudi; dan 

d. Forensik kepolisian 

 

Dalam pelayanan publik sebagai aplikasi dari E-Government, maka 

POLRI membuat terobosan dengan meluncurkan program SIM OnLine, yang 

harapannya sistem ini dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat sebagai 

pengguna layanan dengan aplikasi berbasis android.  Layanan ini dapat di akses 

oleh masyarakat melalui web sim.https://www.korlantas.polri.go.id.  Program 

SIM OnLine sebenarnya berlaku  sejak  Oktober 2015 lalu, yang bertujuan  untuk 

mempermudah dan mempersingkat segala urusan publik dalam pengurusan SIM  

mereka daripada dengan menggunakan cara lama/konvensional. 
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 Visi dari program SIM Online adalah  

1. Intergrated, artinya terintegrasi oleh data yang valid.  Seperti data e-KTP 

yang terkoneksi langsung ke Kemendagri dan data pembayaran oleh Bank. 

2. Centralized, artinya terpusat menjadi satu single data base pada pusat data 

Korlantas. 

3. Online, artinya dapat diakses oleh pengguna layanan di mana saja selama ada 

jaringan internet.
38

 

Tujuan dari penerapan SIM online adalah untuk: 

a) Mutu pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan SIM 

b)Menjaga sustainable pelayanan SIM yang disebabkan gangguan hardware, 

software dan jaringan 

c) Sentralisasi data sim untuk memudahkan online perpanjangan atau pengalihan 

golongan SIM 

d) Pembayaran via bank, online registrasi;  

e) Memudahkan penerbitan demerit system Dakgar 

 f) Membantu meningkatkan mutu hasil pengujian SIM 

 g) Meningkatkan pengawasan kinerja dan tanggungjawab petugas SIM; 

h) Secara simultan membantu peningkatan pengetahuan, terampil dan disiplin 

pengemudi  

 i)Memudahkan melakukan pengawasan terhadap produksi SIM dengan jumlah 

pembayar Penerimaan Negara Bukan di bidang regidents SIM penawaran 

Pajak (PNBP). 

                                                           
38

www.wartakota.tribunnews.com  Kamis,17 September 2015. Begini Pemahama SIM Online 

Beserta Kendala Yang Dihadapi 

http://www.wartakota.tribunnews.com/
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Walau dalam pengertiannya program ini menggunakan system online, 

namun pada kenyataannya proses pembuatan dan proses perpanjangan SIM 

mereka  tidak secara penuh  menghapuskan sistem offline/manual.  Dalam 

pengurusannya masyarakat tetap harus datang ke Kantor Satpas SIM Online atau 

tempat yang telah dipilih untuk proses pengurusan SIM nya.  Tetapi  kemudahan 

dari program ini adalah  pemohon  tidak perlu mengantri lagi dalam hal 

pendaftaran,  karena registrasi atau pendaftaran  sudah dilaksanakan lewat  

website korlantas.  Proses juga menjadi lebih cepat dan praktis bila dibandingkan 

bila  pemohon melakukan pendaftaran  di loket pendaftaran offline. 

 Pada dasarnya Layanan SIM online adalah  menghubungkan Satuan 

Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) yang ada di seluruh Indonesia.  

Sehingga memudahkan masyarakat  dalam  membuat SIM baru dan mudah dalam 

melakukan perpanjangan di semua SATPAS di wilayah Indonesia  yang telah  

memiliki jaringan online tanpa terikat dengan alamat KTP domisili. 

Namun perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa layanan SIM online 

hanya  bisa digunakan untuk pendaftaran SIM baru maupun perpanjangan SIM.  

Namun tidak semua golongan SIM bisa diproses, karena terbatas untuk SIM A 

dan  SIM C. 

Meski sudah menggunakan sistem Online, namun tidak semerta merta 

SIM yang kita ajukan langsung jadi.  Pemohon tetap harus mengikuti serangkaian 

tes hingga nantinya dianggap layak memiliki SIM A atau SIM C.   

Layanan SIM Online dibuat untuk mempermudah proses administrasi 

sehingga pemohon tidak perlu antri dalam mengurusi berkas berkas administrasi 

saat berada di SATPAS SIM ataupun SIM Keliling. 
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2.2.4.2 Kendala Dalam Pelaksanaan SIM OnLine 

Dalam proses pelaksanaannya, progam SIM Online juga mengalami 

berbagai macam kendala.  Kendala yang sering dihadapi adalah : 

a. Kurangnya Sosialisasi ke masyarakat oleh Polres setempat mengenai adanya 

program sistem SIM online.  Sehingga masyarakat masih banyak yang 

menggunakan pelayanan secara offline/manual.  Hal ini menyebabkan sering 

terjadinya antrian yang cukup panjang dan akhirnya menyebabkan 

membludaknya pemohon pada proses pendaftaran.
39

 

b. Sumber daya manusia/petugas di SATGAS yang belum maksimal, seperti 

kemampuan dalam memperbaiki secara cepat bila ada masalah jaringan 

computer secara lokal ataupun secara online.
40

 

c. Gangguan jaringan internet  pada server data Dispenduk,  gangguan pada 

server data Korlantas, dan gangguan jaringan pada Virtual Private Network.  

Hal ini akan menghambat proses pencarian data untuk mencari data e-KTP 

dan juga pada saat pencarian data SIM  bagi pemohon perpanjangan SIM 

yang tidak bedomisili sesuai alamat e-KTP.  
41

 

d. Sering molornya waktu yang habiskan oleh pengguna layanan dalam 

pengurusan pembuatan SIM dan perpanjangan SIM, walaupun telah ada 

standard waktu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak SATPAS 

setempat.
42

 

                                                           
39

http://beritakotaonline.com  22 Oktober 2017. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pkl. 13.00 wib 
40

http://kompasiana.com 19 Maret 2019. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pkl. 13.00 wib 
41

http://wartakota.tribunnes.com 17 September 2017. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pkl. 12.00 

wib 
42

http://womantalk.com .  Diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pkl. 13.00 wib 
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e. Laman dari sim.korlantas.polri.go.id sering mengalami proses.perbaikan, 

yang sehingga pendaftaran akan dapat dilayani secara manual/offline.
43
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2.4     KERANGKA BERFIKIR 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK SATUAN PENYELENGGARA 

 ADMINISTRASI SIM DALAM PELAYANAN SIM ONLINE  

DI KOTA TARAKAN 

 

PELAYANAN PUBLIK  
KEPMENPAN RB NO. 63 Th. 2003 

PERATURAN KAPOLRI NO. 9 

TAHUN 2012 TENTANG SIM 

E-GOVERNMENT 

SIM ONLINE 

SATLANTAS POLRES TARAKAN 

STANDAR PELAYANAN SIM 

ONLINE 

1. PROSEDUR PELAYANAN 

2. WAKTU PENYELESAIAN 

3. BIAYA PELAYANAN 

4. PRODUK PELAYANAN 

5. SARANA DAN  

PRASARANA 

6. KOMPETENSI PETUGAS  

PEMBERI  LAYANAN 

 

 

STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SIM ONLINE 

INDIKATOR EFEKTIVITAS: 

1. KESEDERHANAAN 

2. KEJELASAN 

3. KEPASTIAN WAKTU 

4. AKURASI 

5. KEAMANAN 

6. TANGGUNG  JAWAB 

7. KELENGKAPAN SARANA 

DAN PRASARANA 

8. KEMUDAHAN AKSES 

9. KEDISIPLINAN 

10. KENYAMANAN 

 

K E N D A L A 

PELAYANAN SIM ONLINE  SATPAS SIM 

KOTA TARAKAN SUDAH DIKATAKAN 

EFEKTIF   
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CATATAN  : 

Peraturan Kapolri   No. 9  Tahun 2012 tentang Peraturan Surat Ijin 

Mengemudi, menuntut pelayanan publik yang efektif dalam pelayanannya  agar  

sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam era digital, pelayanan publik 

diharapkandapat di akses oleh masyarakat dengan lebih mudah dan cepat .  

E-Government dianggap sebagai penyederhanaan praktik pemerintahan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  Salah satu dari 

penerapan tersebut adalah dengan  meluncurkan pembuatan Surat Ijin 

Mengemudi(SIM)  OnLine oleh POLRI dengan tujuan mempermudah pelayanan 

kepada masyarakat dalam proses pembuatan SIM mereka.  

Polres Tarakan dalam Satuan Penyelenggara Administrasinya (SATPAS) 

SIM sebagai salah satu unit kerja yang telah menerapkan system tersebut.  Dalam 

pelayanan publiknya kepada masyarakat, Polres Tarakan berpedoman pada 

Standard Pelayanan dan Standard Operasional Prosedur yang telah disusun secara  

sistematis. 

Untuk melihat tingkat efektivitas pelayan publiknya, maka peneliti 

menggunakan indicator efektivitas  berdasarkan Kemenpan No. 63 Tahun 2004, 

yaitu Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi Produk, Keamanan, 

Tanggung  Jawab, Kelengkapan   Sarana dan  Prasarana, Kemudahan akses, 

Kedisiplinan, dan Kenyamanan. 

Dalam pelaksanaannya selama ini, SATPAS SIM OnLine Tarakan 

mengalam ibeberapa kendala yang dikhawatirkan dapat menghamba tefektifitas 

dari pelayanan publiknya.  Berdasarkan hal tersebut, mendorong  peneliti  untuk 
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mengetahui EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK SATUAN 

PENYELENGGARA    ADMINISTRASI SIM DALAM PELAYANAN SIM 

ONLINE DI KOTA TARAKAN dengan meneliti berdasarkan data data yang 

telah diperoleh dan dikumpulkan serta dianalisa dan hasil analisa berdasarkan 

indicator dari  efektivitas  pelayanan publik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


