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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan  

Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu 

 Kantor Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor 

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kantor yang didirikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hulu yang mana kantor tersebut dibawah naugan atau cabang 

dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang digunakan sebagai 

tempat pengujian kendaraan bermotor. 

 Dimana pada awalnya kantor ini sebelum bernamakan kantor UPT 

Pengujian Kendaraan Bermotor Dina Perhubungan. Kantor ini bernamakan 

Kantor Lalu Laintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan akhirnya dengan adanya otonomi 

daerah tentang UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000. 

 Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Indragiri Hulu 

dan berdiri melalui proses konsolidasi wilayah pengembangan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 25/2000 Kantor UPT  Indragiri Hulu semakin berkembang baik dari segi 

administrasi maupun SDM Karyawannya serta sistem yang digunakan. 

 Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Indragiri Hulu 

memiliki luas lahan 3.65982 m
2
. Selain itu juga memliki gedung pengujian 636,46 

m
2
, kemudian juga memiliki lapangan parkir 1.912,26 m

2
. 
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4.2 Visi dan Misi UPT Pengujian KBM DISHUB KAB.INHU 

 a. Visi 

  Mewujudkan Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan 

b. Misi 

 1. Terwujudnya SDM yang Profesional 

 2. Terwujudnya Peralatan Uji yang Akurat 

 3. Terwujudnya Sistem Pelayanan Masyarakat yang Prima 

c. Motto UPT Pengujian KBM DISHUB KAB.INHU yaitu: 

Masyarakat Puas dengan Tingkat Pelayanan yang diberikan serta 

Terjaminnya kondisi Teknis Kendaraan Wajib Uji. 

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian 

Kendaraan Bermotor (KBM)  Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

 a. Tugas Pokok 

Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok 

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, Penyampaian laporan 

pelaksanaan tugas secara terartur, jelas dan tepat watu kepada Kepala 

Dinas, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagai mana dimaksud diatas, 

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi: 
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a. Perncanaan yang merupakan segala usaha kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan 

tugas pokok. 

b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan tugas pokok sesuai rencana yag ditetapkan. 

c. Pembinaan yang merupakan segala usaha kegiatan kearah peningkatan 

pelayanan dalam usaha melaksanakan tugas pkok. 

d. Pengawasan yang merupakan segala usaha kegiatan untuk 

melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

e. Pengadministrasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang 

katata usahaan umum perlengkapan dan keuangan. 

f. Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk 

mengadakan hubugan kerja dan kerja sama dengan bidang-nidang lain 

dilingkungan Dinas Perhubungan guna kelancaran Pelaksanaan tugas. 

4.4. Bagian/ Unit Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.  

 1. Kepala UPT 

  a)  Menyiapkan Rencana Kerja 

  b) Pengendalia, Pengawasan dan Pembinaan 

  c) Menyusun Laporan 

  d) Pengkoordinasian dengan SKPB terkait 

  e) Pelaksanaa Evaluasi Tugas 
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f) Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi 

kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan 

program dinas. 

g) Menyusun  rencana kerja dan membuat laporan tahunan. 

h) Mengkoordinasikan membina dan merumuskan program kerja 

tahunnan dilingkungan dinas. 

i) Mengkoordinasikan danmengarahkan kegiatan sub bagian-sub 

bagian. 

j) Mengkoordinasikan, mengarahkan, mebina dan merumuskan 

pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, 

tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di 

lingkungan dinas. 

k) Mengkoordinasikan da melaksanakan pelayanan dan pengaturan 

rapat dinas, upacara serta keprotokolan 

l) Mengkoordinasikan, mebina dan merumuskan laporan tahunan 

dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas. 

m)Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan 

dinas serta perlengkapan gedung kantor. 

n) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau 

secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. 

 



 
 

57 
 

2. Kepala Subbagian (KASUBBAG) Tata Usaha 

 a) Pelayanan administrasi 

 b) Penyusunan rencana kerja 

 c) Mewakili Kepala UPT 

 d) Pelaksanaan urusan dalam kantor UPT 

 e) Penyusunan Perbekalan 

 f) Pelaksanaan K3 

 g) Verifikasi penerimaan 

 h) Pelksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya 

3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia 

 a) Megujia rem kendaraan bermotor (brake) gaya rem utama dan rem 

parker, kepekatan asap gas buang dan emisi gas buang (CO-HC). efisien 

rem utama kendaraan bermotor, rem parkir arah maju dan mundur 

kendaraan bermotor dan menguji posisi roda depan (wheel alignment) 

 b) Menganalisis data hasil pengujian 

 c) Menghitung dan menetapkan antara lain jumlah berat yang diijinkan, 

jumlah daya angkut orang dan barang jumlah muatan sumbu terberat  

(MST) 

 d) Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui dan masa berlaku uji berkal 

berikutnya. 

 e) Mengisi dan menandatangani buku uji 

 f) Menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan ermotor yang 

dilakukan. 
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 g) Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban alat 

uji (inersia alat uji ) dengan kendaraan bermotor. 

 h) Menguji prestasi kendaraan bermotor denga mengamati, mencatat dan 

melakukan perhitungan hasil. 

 i) Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan megamati grafik 

performansi kendaraan bermotor berdasarkan hasil uji. 

 j) Menghitung power e=weight ratio. 

 k) Mengkorfimasikan spesifikasi teknis sesuai data teknis yang 

disampaikan. 

 l) Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui. 

 m) Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan  jalan 

 n) Melakukan validasi untk pengesahan gambar teknis tentag rancang 

bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. 

 o) Melakukan kalibrasi peralatan pengujian antara lain diesel smoke tester, 

brake tester, head light tester, chasis dynamo meter, flat track tire, road 

wheel tester, suspension tester, dynamic wheel alignment tester dan static 

wheel alignment tester. 

4) Penguji lanjutan 

 a) Menerima pendaftaran persyaratan uji. 

 b) Menginventarisir pendaftaran 

 c) Menulis kwitansi/ bukti pembayaran. 

 d) Menyerahkan buku uji dan plat uji kendaraa yang lulus uji. 

 e) Menyetor uang harian. 
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 f) Membuat laporan harian 

5) Penguji Pelaksana 

 a) Memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan 

bermotor untuk uji pertama 

 b) Memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala jenis kendaraan 

bermotor untuk uji reguler. 

 c) Memeriksa identitas kendaraan bermotor dengan hasil identitas 

kendaraan bermotor sesuai. 

 d) Memeriksa identitas kendaaan bermotor dengan hasl identitas 

kendaraan bermotor tidak sesuai 

 e) Melakukan verifikasi/ validasi persyaratan administrasi terhadap 

identitas kendaraan bermotor konfirmasi hasil verifikasi/ validasi. 

 f) Melakukan verifikasi/ validasi persyaratan administrasi terhadap 

identitas kendaraan bermotor enetapan pelaksanaan penguji. 

 g) Mengumpulkan data hasil pengujian Dan pemeriksaan tiap unit 

kendaraan bermotor. 

 h) Mengisi dan mengesahkan tanda samping kendaraan bermotor. 

 i)  Memasang dan  mengesahkan tanda samping kendaraan bermotor. 

 j) Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala kendaraan   

   bermotor. 

 k) Menetapakan pelaksanaan uji berkala. 
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6. Penguji Pelaksana Pemula  

 a) Memeriksa identitas kendaraan bermotor 

 b) Mmebawa dan mengoperasikan kendaraan berotor selama proses 

pengujian dilakukan. 

 c) Melakukan verifikasi validasi persyaratan administrasi terhadap 

identitas kendaraan bermotor. 

 d) Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, 

menghidupkan dan mematikan unjuk erja alat uji keisingan / noise. 

 e) Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan 

menyiapkan peralatan uji radius putar. 

 f) Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor 

 g) Mengumpulkan  seluruh hasil pengujian dan pemerikd=saan setiap unit 

kendaraan bermotor. 

 h) Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan 

rekayasa kendaraan bermotor. 

 i)  Menimbang kendaraan bermotor 

 j) Melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor: 

  a. Melaksanakan administrasi di bidang PKB. 

  b. Memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor 

  c. Membuat laporan hasil penguji/ pemeriksaan kendaraan   

   bermotor 

 k) Entry data hasil pelaksanaan pengujian kedalam data base 
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4.5 Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian 

Kendaraan Bermotor (KBM) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

4.6 Data Pegawai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan 

Bermotor (KBM) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. 

Jumlah pegawai di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan 

Bermotor (KBM) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat dilihat sebgai berikut:  

 

 

KEPALA UPT. PKB 

KASUBBAG. TU 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

1. PENGUJI PENYELIA 

2. PENGUJI PELAKSANA 

LANJUTAN 

3. PENGUJI PELAKSANA 

PEMULA 
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No.  Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 

1. Pasca Sarjana (S2) 4 

2. Sarjana (S1) 6 

3. Sarjana Muda (DIII) 2 

4.  SLTA 6 

Sumber : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Indragiri Hulu 

4.7 Standar Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengujian Kendaraan Bermotor (KBM) Dinas Perhubungan Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

No. Komponen Keterangan 

1. Jenis Pelayanan Pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

2. Dasar Hukum  Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hulu Nomor 1 

Tahun 2012 

3. Persyaratan 1. Formulir permohonan uji 

2. Foto copy STNK 

3. Foto copy identitas 

4.  Prosedur 1. Pemilik kendaraan 

mendaftar di loket 

pendaftaran 

2. Pengujian kendaraan oleh 
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petugas penguji 

3. Penentuan lulus uji oleh 

petugas penguji. 

4. Jika tidak lulus uji, 

kendaraan dikembalikan 

kepada pemilik untuk 

dilakukan perbaikan 

5. Jika kendaraan dinyatakan 

lulus uji, maka pemilik 

melakukan pembayaran 

retribusi dan kan diberikan 

tanda lulus uji berupa: buku 

uji, plat uji dan tanda samping 

5. Waktu Pembayaran 30 menit 

6. Biaya Tarif a. Kendaraan Umum 

 1.Mobil Bus, Mobil Barang 

dan Kendaraan Khusus Rp. 

35.000,- 2. Mobil Penumpang 

Umum, Kereta Tempelan atau 

Gandengan Rp. 30.00,- 

2. Mobil Penumpang Umum, 

Kereta Tempelan atau 

Gandengan Rp. 30.000,- 
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b. Penggantian Buku Uji Rp. 

12.500,- 

7. Produk Dokumen Kelayakan 

Kendaraan Bermotor (Buku 

KIR) 

Sumber : Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hulu, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


