
 

NO 

AKTIVITAS 

PELAKSANA  

KET LOKET 
 1 

LOKET  
2 

LOKET 
3 

LOKET 
4 

LOKET 
5 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KHUSUS 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

UMUM 

PEMOHON PERSYARATAN WAKTU OUT PUT 

A PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 

BERMOTOR PERIODIK 

            

 1 Penyerahan Berkas Permohonan             

  - Pemohon datang di loket pendaftaran 
mengisi surat permohonan, 

melengkapi berkas persyaratan dan 
menyerahkan kepada petugas Loket 
1; 

 

      

 

1. Buku Uji 
2. STNK asli yang masih 

berlaku. 
3. Surat Keterangan 

Pemeriksaan Mutu 
Karoseri dan Surat 

Keterangan Perubahan 
Bentuk (bagi yang 
mengalami perubahan 

bentuk atau jenis) 
4. Izin Trayek / Izin 

Operasi (untuk 
angkutan penumpang 

umum). 
5. Surat Tera Tangki 

(untuk mobil barang 
berbentuk tangki). 

6. Surat Tera Argometer 
(untuk mobil 
penumpang jenis 
taxsi). 

7. Membawa 
kendaraannya ke 
tempat pengujian. 

 

2 menit Berkas 
Permohonan 

 

 2 Penerimaan Berkas Permohonan              

  a Petugas loket 1 memeriksa berkas 
permohonan : 

 

  
 

 
 
 

     
 

Berkas Permohonan 2 menit Berkas 
Permohonan 

dan SKRD 

 

Mulai 

Tidak 
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   - Kelengkapan dan kebenaran 

isian formulir permohonan; 

- Kelengkapan lampiran 
persyaratan; 

- Petugas menetapkan besarnya 
retribusi yang harus dibayar 
berikut biaya lain (buku uji 
baru) serta denda (bila terlambat 
uji) pada Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah  (SKRD); 

- Berkas permohonan berikut 
SKRD diserahkan kepada 
petugas loket 2; 

  
 

       

  b Petugas loket 2 menerima berkas 

permohonan uji berikut SKRD yang 
selanjutnya mencatat pada buku 
harian dan mengisi data kendaraan 
yang akan diuji pada  Formulir 

Laporan Hasil Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor (FLHPK); 

 

 

      Berkas Permohonan dan 

SKRD 

2 menit Formulir 

Laporan 
Hasil 
Pemeriksaan 
Kendaraan 

Bermotor 
(FLHPK); 

 

  c Petugas loket 2 menyerahkan berkas 

ke pemohon yang selanjutnya 
diminta untuk membayar retribusi 
sesuai SKRD kepada petugas loket 5; 

 

 

     

 

Berkas Permohonan dan 

SKRD 

1 menit -  

 
 
 

 

 
 

               

  d Pemohon menyerahkan plat nomor 

kendaraan yang akan diuji ke 
petugas loket 3 ; 

  

 

    
 

  Terkumpuln

ya Plat 
nomor 

kendaraan 

 

                

 3  Pembayaran Retribusi Biaya Uji 
Kendaraan 

            

  a Petugas loket 5 selaku Pembantu 
Bendahara Khusus Penerima 
menerima pembayaran retribusi 
pengujian yang besarnya sesuai 

dengan SKRD; 
 

    

 

   SKRD  1 menit Retribusi   

  b Pembantu Bendahara Khusus 

Penerima memberikan  tanda bukti 
pembayaran dalam bentuk Bend 26 
kepada Pemohon; 

    

 

  

 

SKRD 1 menit Bend 26  

                

 4 Pelaksanaan Proses Uji Kendaraan             

 

 

 a Pemohon membawa kendaraannya 

beserta FLHPK ke Gedung Pengujian 
Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya kendaraan diserahkan 
kepada petugas penguji; 

 

     

 

 

 

Kendaraan dan FLHPK 2 menit -  

Ya 



 
  b Petugas penguji memeriksa dan 

mencocokan nomor rangka dan 
nomor mesin dengan data pada 
FLHPK, memeriksa emisi gas buang 

kendaraan, mengukur dimensi 
kendaraan, memeriksa hasil 
pemasangan rumah-rumah/bak oleh 
bengkel karoseri, memeriksa bagian 

bawah kendaraan, memeriksa 
tingkat kemiringan roda depan/side 
slip, mengukur berat kendaraan, 
memeriksa kelengkapan lampu 

kendaraan, mengukur tingkat 
kekuatan pancar sinar lampu utama 
dan tingkat penyimpangan lampu 
utama kendaraan, menguji tingkat 

suara klakson, menguji kekuatan 
rem, menguji penyimpangan 
kecepatan dengan speedometer, dan 

menuangkan hasil pemeriksaan ke 
dalam FLHPK; 

   
 
 
 

 

  

 

  Kendaraan dan FLHPK 15 menit Hasil Uji PKB  

  c Selesai pemeriksaan petugas penguji 
menyerahkan Kendaraan dan FLHPK 

ke pemohon;  
 
 
 

 
 
 
 

 

     

 

 

 

Kendaraan dan FLHPK 3 menit Hasil Uji PKB  

 5 Pelaksanaan Proses Administrasi             

  a Pemohon menyerahkan FLHPK 
kepada petugas administrasi (loket 
2); 
 

 

 

     

 

FLHPK - -  

  b Petugas administrasi, menyiapkan 
kartu induk pemeriksaan sesuai 
nomor kontrol uji, membuat/mengisi 

buku uji baru/pengganti dan 
selanjutnya menyerahkan semua 
berkas pengujian kepada penguji 
kendaraan bermotor penyelia; 

 

 

   

 

  FLHPK dan Kartu Induk 3 menit FLHPK , 
buku uji dan 
Kartu Induk 

 

                

 6 Pengesahan Hasil Uji             

  a Penguji Kendaraan Bermotor 
Penyelia menerima berkas dari 
petugas administrasi; 

 
 

    

 

  FLHPK , buku uji dan 
Kartu Induk 

- -  

  b Penguji Kendaraan Bermotor 

Penyelia menganalisa hasil pengujian 
dengan hasil   : 

     
 

  FLHPK , buku uji dan 

Kartu Induk 

3 menit Data 

Kendaraan 

 

   - Kendaraan dinyatakan lulus 
uji maka penguji  mengisi 
kolom pengesahan buku uji, 

tanggal dilaksanakan uji, masa 

     

 

 
 

 

    

Ya 



 
berlaku uji sampai dengan 
tanggal, dan selanjutnya 
dibubuhi tanda tangan, 
kompetensi dan nomor 

registrasi penguji; 

- Kendaraan dinyatakan tidak 
lulus uji maka penguji 
memberikan catatan pada 
FLHPK bagian mana yang 

harus diperbaiki dan 
menentukan waktu uji 
ulangan; 

 

 

 

 

  c Penguji Kendaraan Bermotor 
Penyelia menyerahkan semua berkas 
kepada petugas loket 2; 

 

 

      FLHPK , buku uji dan 
Kartu Induk 

- Buku Uji dan 
Kartu Induk 

sudah 
ditandatanga

ni 

 

 7  Penyerahan Buku Uji dan Plat Uji             

  a Petugas loket 2 menyerahkan surat-

surat kendaraan kepada pemohon   : 

- Kendaraan yang dinyatakan 
lulus uji, petugas loket 2 
menyerahkan buku uji, STNK, 
SKRD dan memerintahkan 

pemohon membeli plat uji pada 
petugas loket 4; 

 

- Kendaraan yang dinyatakan 
tidak lulus uji petugas 
menyerahkan STNK, FLHPK, 

saran-saran perbaikan dan 
waktu uji ulang; 

 

 

     

 

1. Buku Uji dan Kartu 

Induk sudah 
ditandatangani, 

2. STNK 
3. SKRD 

2 menit Buku Uji dan 

Kartu Induk 
sudah 

ditandatanga
ni 

 

  b - Petugas loket 4 selaku 
Bendahara Khusus barang, 
menerima pembayaran biaya 

pengganti buku uji / plat uji 
yang besarnya sesuai dengan 
SKRD dari pemohon; 

- Bendahara khusus barang 
mem-berikan tanda bukti 

pembayaran dalam bentuk 
Bend 26;  

   

 

   

 

1. Buku Uji dan Kartu 

Induk sudah 
ditandatangani 

2. SKRD 

 Bend 26  

  c Petugas loket 3 menerima plat uji, 

berdasarkan kartu induk 
pemeriksaan dan buku uji, petugas 
melakukan  : 

- Pengetokan nomor kendaraan, 
nomor kontrol uji, tanggal masa 
berlaku uji pada plat uji yang 

kemudian dipasang pada plat 
nomor kendaraan dan disegel; 

- Pengecatan tanda samping 
pada samping kiri dan kanan 
kendaraan; 

  

 

     1. Buku Uji 

2. Plat Uji 
 

10 menit   



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Keterangan : 

 

 : Terminal, untuk memulai atau mengakhiri suatu program. 

 

 : Proses merupakan suatu simbol yang menunjukkan setiap pengolahan yang dilakukan dengan komputer. 

 

 : Decision merupakan suatu kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau pilihan. 
 

       : Off Line Connector, merupakan simbol untuk masuk dan keluarnya suatu prosedur pada lembar kertas yang lain. 

 

 : Document merupakan simbol untuk data yang berbentuk informasi . 
 

 : Untuk menyimpan data. 

 

  d Petugas loket 3 menyerahkan plat 
nomor kendaraan yang telah 
dipasangi plat uji kepada pemohon 
dan menyerahkan Kartu Induk 

kepada Petugas Entri data; 
 

  

 

    

 

- - Kendaraan 
Laik Jalan 

 

 8 Entry Data             

  - Petugas entry data computer 
menerima kartu induk dari petugas 
administrasi (loket 3) selanjutnya 
mengentri data kendaraan dengan 
status uji berkala ulangan. 

 

      

 
 

 
 

 
 

 

 Kartu Induk 2 menit Data 
Kendaraan 
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