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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH JAWA TIMUR 
RESORT PAMEKASAN 

 
KONSULTASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA 

SESUAI LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2019 
 

NO. TANGGAL NAMA 
MEDIA 

PENERIMAAN 
SUBSTANSI KONSULTASI TANGGAPAN 

STATUS TINDAK LANJUT 

SELESAI 
DALAM 
PROSES 

BUTUH 
TINDAK 
LANJUT 

1. 03-01-2019 Fauzi Loket > Apakah bisa perpanjang SIM diluar Madura? > Perpanjangan SIM diluar Madura bisa 
dilakukan dengan ketentuan kantor Satpas 
yang dituju telah melayani SIM Online 

√   

2. 07-02-2019 Indah Prihatin Loket > Apakah betul ada pembuatan SIM Gratis kolektif 
dari tanggal 24 s/d 28 Februari ? 

> pada dasarnya pembuatan SIM itu bukan 
kolektif, melainkan secara personal karena 
SIM adalah bukti kompetensi individu dalam 
mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak 
ada pembuatan SIM secara gratis pada 
tanggal tersebut 

√   

3. 13-02-2019 Id:Lailyaxxxxxxx Facebook > Assalamualaikum bapak / Ibu yang saya  hormati, 
saya mau tanya SIM C saya mati bln 4 thn 2018 
apakah bisa di perpanjang atau buat baru lagi di 
karenakan saya ada di luar negara 

> Waalaikumsalam, berdasarkan aturan SIM 
yang telah lewat masa berlakunya 
diberlakukan ketentuan penerbitan SIM Baru  

√ 
 

  

4. 22-02-2019 Id:Ahmad xxxxx Facebook > Assalamualaikum wr wb...mau tanya pak apakah 
bisa perpanjang SIM di kota lain misalkan SIM nya 
Polres Pamekasan tapi d perpanjang di Polres 
Surabaya atau lainnya? Terima kasih 

> Walaikumsalam Wr. Wb. untuk perpanjangan 
SIM bisa dilakukan tanpa harus menuju ke 
kota asal penerbitan dengan syarat kantor 
Satpas tersebut telah melayani SIM Online. 

√ 
 

  

5. 01-06-2019 Id : Ezyxxxx Facebook > Kalo SIM diperpanjang satu tahun sebelum masa 
berlakunya bisa gak ya? Soalnya pemegang SIM 
seorang TKA, klo gak diperpanjang akan habis 
masa berlakunya ketika berada di luar negeri 

> Selamat siang pak, untuk SIM apabila ingin 
diperpanjang sebelum masuk tahun habis 
masa berlakunya, itu bisa pak, dengan 
ketentuan masa berlaku yang 5 tahun dihitung 
sejak diterbitkan., sedangkan sisa masa 
berlaku yang sebelumnya tidak 
diakumulasikan 

√ 
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6. 22-07-2019 Kampung xxxx Loket > Bisa tidak tanggal, bulan dan tahun lahir dirubah 
sesudai dengan paspor ? 

> Untuk identitas berupa tanggal lahir, tidak bisa 
dirubah menyesuaikan dengan identitas 
lainnya (paspor  dll), kami sarankan dalam 
pembuatan SIM, pastikan data yang tertera 
pada E-KTP telah sesuai, bila tidak sesuai 
silahkan melakukan perubahan terlebih dahulu 

√ 
 

  

7. 22-07-2019 Remaja Bicorong Pakong Loket > Bisakah melakukan perpanjangan SIM hari libur 
pada pemilihan presiden ? 

> Bagi SIM yang habis masa berlakunya 
bertepatan dengan hari libur pada masa 
pemilihan Presiden dan Pileg dapat 
diperpanjangan dengan masa tenggang 
tanggal 22 s/d 27 April 2019 

√ 
 

  

8. 25-07-2019 Id: yd_xxxxxxx Instagram > Apakah SIM itu bisa diperpanjang dikantor lain? 
Misal SIM C dengan domisili Pamekasan, trus 
diperpanjang dikantor Jakarta? 

 
> Bisakah perpanjang SIM satu bulan sebelum jatuh 

tempo? 
 
 

> Perpanjangan SIM bisa dilakukan pada kantor 
Satpas yang telah Melayani SIM Online 

 
 
> Perpanjangan SIM bisa dilakukan sebelum 

habis masa berlakunya, karena apabila telah 
habis masa berlakunya akan diberlakukan 
penerbitan SIM Baru sesuai ketentuan 

√ 
 
 
 
 
√ 
 

  

9. 08-08-2029 Id:Jiro xxxx Facebook > Assalamualaikum, selamat siang pak, maaf pak 
mau tanya kalo mau buat SIM C kira-kira biayanya 
berapa ya? Terima kasih sebelumnya 

 
> Persyaratannya apa saja pak? 
 
 
 
 
> Kalau proses yang sehari langsung jadi biayanya 

berapa pak? Soalnya posisinya agak jauh dari 
Pamekasan 

> Waalaikumsalam, untuk pembuatan SIM C 
biaya administrasi sesuai dengan PNBP 
sebesar Rp 100.000,- 

 
> Persyaratan pembuatan SIM C baru antara 

lain KTP Elektronik yang telah terverifikasi oleh 
Disdukcapil dan surat keterangan sehat dari 
dokter. 

 
> Jika posisi anda jauh dari Pamekasan, 

silahkan menuju kantor Satpas terdekat yang 
telah melayani pelayanan SIM Online, kami 
sarankan untuk mengikuti sesuai prosedur dan 
kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
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kerugian yang timbul akibat kegiatan yang 
menyalahi ketentuan / diluar prosedur 

10. 16-08-2019 Id:Jiro xxx Facebook > Salam pak, mau tanya klo nanti mau tukar SIM 
sementaranya seandainya diwakilkan pas 
pengambilannya bisa apa tidak ya pak? terima 
kasih sebelumnya 

> Tidak apa-apa pak, asalkan memegang tanda 
bukti SIM sementaranya 

√ 
 

  

11. 20-08-2019 Id : ikfini_xxxxx Instagram > Assalamu'alaikum bapak/ibu saya mau tanya 
apakah materiil SIM nya sudah ada? Kalau sudah 
ada apakah SIM sementara sudah bisa ditukarkan? 
Terima kasih 

> Waalaikumsalam, untuk material SIM saat ini 
masih kosong, apabila telah ada nantinya 
akan kami umumkan, mohon maaf atas 
ketidaknyamannya 

√ 
 

  

12. 02-09-2019 Id : irwandaxxxx Instagram > Selamat pagi pak Polisi, mau tanya untuk 
pengurusan SIM apa dikenakan biaya ketika 
meminta formulir dan mengikuti tesnya? 

> Untuk pengurusan SIM, pembayaran biaya 
administrasi PNBP SIM baru akan dibayarkan 
setelah dinyatakan lulus ujian praktek 

√ 
 

  

 


