
BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR UPTD PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Berdirinya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota

Pekanbaru.

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian

Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru adalah salah satu kantor yang

didirikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang mana kantor

tersebut dibawah naungan atau cabang dari Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang digunakan sebagai

tempat pengujian kendaraan bermotor.

Dimana pada awalnya kantor ini sebelum bernamakan kantor UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Kantor ini bernamakan

Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan akhirnya dengan adanya

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

Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

lahir dan berdiri melalui proseskonsolidasi wilayah pengembangan

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 25/2000 dan PERDA Kota Pekanbaru No.7 Tahun

2001 sehingga sejak saat itu kantor UPTD Tampan Pekanbaru semakin

berkembang baik dari segi administrasi maupun SDM Karyawannya serta

sistem yang digunakan.



Kantor UPTD Pengujian Kendraan Bermotor Kota Pekanbaru memiliki

luas lahan 7.146,80 m2, selain itu juga memiliki gedung pengujian 675,60 m2,

kemudian juga memiliki lapangan parkir seluas 6.471,20 m2 dan lebar jalan

masuk/keluar sekitar 7,90 m2.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

1. Visi

“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa

Transportasi dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal

dan terjangkau”.

2. Misi

a) Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang

berkualitasdan professional.

b) Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan

aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.

c) Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan sarana

dan prasarana serta sistem jaringan transportasi.

d) Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan

operasional perhubungan.



C. Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota

Pekanbaru
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D. Uraian Tugas

1. Kepala UPTD

a) Menyiapkan Rencana Kerja.

b) Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan.

c) Menyusun Laporan.

d) Pengkoordinasian dengan SKPB terkait.

e) Pelaksanaan Evaluasi Tugas.

f) Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi

kepegawaian, umum, perlengakapan, keuangan dan penyusunan

program dinas.

g) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

h) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja

tahunan di lingkungan dinas.

i) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub

bagian.

j) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan

pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata

persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di

lingkungan dinas.

k) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan

pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

l) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan

dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban 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.

2. KASUBBAG Tata Usaha

a) Pelayanan asministratif.

b) Penyusunan rencana kerja.

c) Mewakili kepala UPTD.

d) Pelaksanaan urusan dalam kantor UPTD.

e) Penyusunan perbekalan.

f) Pelaksanaan K3.

g) Verifikasi penerimaan.

h) Pelaksanaan tugas lain sesuia dengan fungsinya.

3. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia

a) Menguji rem kendaraan bermotor (brake) gaya rem uatama dan

rem parker, kepekatan asap gas buang dan emisi gas buang (CO-

HC), efisiensi rem utama kendaraan bermotor, rem parkir arah

maju dan mundur kendaraan bermotor dan menguji posisi roda

depan (wheel alignment).



b) Menganalisa 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

berkala berikutnya.

e) Mengisi dan menandatangani buku uji.

f) Menghitung dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor

berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang

dilakukan.

g) Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan

beban alat uji (inersia alat uji) dengan kendaraan bermotor.

h) Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati,

mencatat dan melakukan perhitungan hasil.

i) Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati grafik

performansi kendaraan bermotor berdasarkan data hasil uji.

j) Menghitung power weight ratio.

k) Mengkonfirmasikan spesifikasi teknis sesuai data teknis yang

disampaikan.

l) Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui.

m) Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kalaikan

jalan.



n) Melakukan validasi untuk pengesahan gambar teknis tentang

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 kendaraan yang lulus uji.

e) Menyetor uang harian.

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 kendaraan bermotor dengan hasil 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 penetapan 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 plat uji.

j) Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala

kendaraan bermotor.

k) Menetapkan pelaksanaan uji berkala.

6.Penguji Pelaksana Pemula

a) Memeriksa identitas kendaraan bermotor.

b) Membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama

proses pengujian dilakukan.

c) Melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap

identitas kendaraan bermotor.



d) Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa,

menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan /

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 pemeriksaan 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 ke dalam data base.


