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A. Pendahuluan 

Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor ini bekerja berbasis web, sehingga untuk 

dapat mejalankan nya harus menggunakan web browser. Web browser yang 

direkomendasikan sebaiknya menggunakan chrome atau opera. 

Aplikasi SIM PKB berjalan secara online, aplikasi dapat diakses dengan alamat : 

http://ujikir.sampangkab.go.id/ sebagaimana gambar berikut : 

 

 

 

Gambar alamat untuk akses SIM PKB 

 

Alamat ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun namun hanya staf atau petugas 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sampang yang bisa login atau masuk. 

Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara kerja sistem ini. 

 

 

 

http://ujikir.sampangkab.go.id/


B. Loket Pendaftaran dan Retribusi 

 

Target pelaksanaan pertama dilakukan di loket pendaftaran dan retribusi, dengan tujuan 

sebagai front office dimulainya pengajuan permohonan. Adapun bentuk aplikasi akan 

dijelaskan berikut ini. 

 

Gambar  Menu login untuk masuk dalam aplikasi SIM PKB 

 

Username dan password telah di setting berdasarkan tugas dan penempatannya. Sehingga 

masing-masing personil memiliki otoritas yang berbeda-beda.  

 

 

 

Gambar  tampilan halaman retribusi 



Untuk petugas loket pendaftaran hanya beberapa menu sub aplikasi yang bisa dibuka, fungsi 

utama petugas loket ada di sub menu pendaftaran, dimana dalam sub menu ini terdapat 

aplikasi untuk pendaftaran uji berkala maupun numpang uji. 

 

 
 

Gambar  pilihann jenis pendaftaran 

 

Pada aplikasi pendaftaran ini, cukup dengan mengetikkan nomor STUK atau Nomor Uji 

kemudian enter, maka data identitas pemilik secara otomatis akan dapat keluar. Sehingga 

petugas dapat melakukan verifikasi kebenaran data tersebut. Selanjutnya pilihan jenis 

kendaraan dapat dipilih salah satu, karena ini akan menentukan besaran retribusi yang harus 

dibayar pemohon. Sedangkan pilihan jenis layanan dapat dilihat sebagaimana gambar diatas.  

Selanjutnya kli tombol daftar sehingga kendaraan tersebut sudah dinyatakan terdaftar. 

Sedangkan tombol reset digunakan untuk membersihkan kolom isian apabila ada kesalah 

pengetikan. 

 

 
 

Gambar  form isian kendaraan siap didaftarkan 



Sebagai akhir dari proses pendaftaran secara otomatis sistem akan mencetak Tanda Terima 

Permohonan Uji Kendaraan dan Kuitansi Bukti Pembayaran Retribusi 

 

 
 

Gambar  Preview Bukti Tanda Terima Permohonan Uji Kendaraan 

 

Tampilan bukti pembayaran memang tampak seperti diatas, petugas retribusi tingga klik 

tombol print untuk mencetak kwitnasi yang harus dibayar pengguna / sopir berdasar jumlah 

biaya yang ada di aplikasi atau kwitansi. 

 

 
 

Gambar  Daftar kendaraan yang telah didaftar operator 

 

Dalam daftar ini dapat dilakukan edit besaran retribusi akibat salah input atau karena sesuau 

hal. Edit retribusi bukan dengan cara mengedit jumlah nilai uangnya, tetapi dengan cara 

menyesuaikan inputan yang berpengaruh langsung pada tarif retribusi. 



Edit retribusi dapat dilakukan dengan cara klik tombol / icon edit dalam kolom edit 

selanjutnya akan muncul pilihan item apa saja yang perlu di edit. 

  

Gambar pilihan variable edit retribusi 

 

Gambar pilihan tanggal uji 

Untuk pilihan tanggal uji atau denda maka akan muncul pilihan tanggal untuk memperbarui 

tanggal yang sesuai 

 

 
 

Gambar  Rekap Laporan retribusi operator dalam bentuk file excel 

 



Rekap kendaraan dan jumlah retribusi dapat diexport kedalam betuk file excel, sehingga 

memudahkan untuk analisa. Sistem aplikasi untuk Bendahara Pembantu disiapan pada menu 

validasi, dimana menu ini digunakan untuk melakukan validasi pada kendaraan yang sudah 

melakukan pembayaran atau belum, digambarkan sebagi berikut: 

 

 
 

Gambar  Sub menu validasi untuk Bendahara Pembantu 

 

Bendahara pembantu bertugas menerima pembayaran retribusi yang telah diinput oleh 

petugas pendaftaran. Setiap data hasil input pendaftaran secara otomatis akan masuk dalam 

daftar tabel validasi. Terdapat pilihan “belum valid” dan “valid” belum valid berarti belum 

terjadi transaksi pembayaran retribusi oleh pemohon. Seletah pemohon membayar retribusi, 

bendahara pembantu harus menekan tombol validasi, sehingga memudahkan 

pengelompokan mana yang sudah bayar dan mana yang belum. 

 

 
 

Gambar form konfirmasi validasi 

 

Tekan tombol “valid” warna biru pada gambar diatas untuk memberikan status sudh bayar 

pada system. Bendahara pembantu bisa juga melakukan pembatalan, apabila terjadi 

pembatalan pendaftaran. Masuk terlebih dahulu dalam fileter kendaran yang sudahh valid 

kemudian pilih daftar kendaraan yang akan dibatalkan, kemudian tekan tombol batal, maka 

proses pembatalan pendaftaran sudah bisa dilakukan. 

 



 
 

Gambar dialog box konfirmasi pembatalan 

 

 

 

C. Form Terdaftar 

Dalam ini terdapat table yang berisikan seluruh daftaraendaraan yang telah melakukan 

pendaftaran dan pembayaran. Walaupun sudah melakukan pendaftaran tapi belum 

membayar maka kendaraan tersebut tidak akan bisa masuk dalam table terdaftar ini.  

 

Gambar table daftar kendaraan yang siap uji 

 

Pada form ini bisa dilakukan edit tanggal uji, dengan cara klik icn biru di samping kiri table 

pada kendaraan yang akan diedit, lalu akan muncul dialog box seperti berikut : 



 

Gambar pilihan edit atanggal uji 

 

D. Rekomendasi 

Rekmendasi adalah layanan yang bersifat administrative, surat menyurat tanpa ada proses 

pemeriksaan teknis kendaraan. Layanan ini terdiri dari : 

a. Rekomendasi numpang uji keluar daerah 

b. Rekomendasi mutasi ke luar daerah 

c. Rekomendasi ubah bentuk/sifat 

d. Lapor rusak 

Jenis layanan ini hanya bisa dimasukkan pada saat pendaftaran dengan memilih pilihan jenis 

uji. Untuk pilihan jenis uji sebagaimana diatas secara otomatis akan mmasuk dalam daftar 

rekomendasi yang dipisah – pisah berdasarkan layanannya : 

 

Gambar form rekomendasi 



Untuk penyelesaian permohonan rekomendasi cukup dengan mengisi form yang ada diatas 

table daftar kendaraan rekom. Setiap jenis layanan rekom memiliki form yang berbeda-beda 

pula, hal ini dikarenakan peruntukan dan surat rekomendasinya juga berbeda beda. 

 

E. Edit Buku 

Entry data adalah bagian yang menentukan sebelum kendaraan masuk ke lorong uji. 

Kelengkapan data master masing-masing kendaraan akan dicek dan di verifikasi oleh 

petugas entry data. Proses entry data dapat dilihat pada tab “Loket Pendukung” sub menu 

“Edit Buku” 

 

 
 

Gambar  Form Identifikasi kendaraan 

 

Gambar diatas adalah form input data kendaraan untuk bagian sertifikasi, identits pemilik 

dan identitas kendaraan. Form ini harus dimasukkan secara manual dengan cara mengetik 

setiap kolom yang ada sesuai data yang terdapat di kartu induk maupun buku uji. 

 



 
 

Form ini berisi data identitas pemilik, identitas kendaraan dan spesifikasi kendaraan. 

Sebagai dasar pengisian field-field yang ada dalam form ini adalah data yang terdapat dalam 

kartu induk. Dengan memasukkan Nomor STUK/Nomor Uji pada kolom “No Uji Berkala” 

kemudian tekan tombol enter maka akan muncul data kendaraan tersebut. Selanjutnya tekan 

tombol edit untuk memulai editing data master kendaraan. Setelah pengeditan selesai tekan 

tombol “simpan”. 

Form inilah yang benar-benar harus diperhatikan kebenaran data-datanya. Sebab hal ini akan 

berkaitan langsung dengan pencetakan buku uji, apa bila ada penggantian buku uji. Setiap 

field dalam form ini akan dipanggil kembali untuk mencetak buku dan stiker tanda uji. 

Tab selanjutnya adalah khusus diperuntukkan entri data kendaraan baru/uji pertama. Dimana 

dapat dilakukan dengan cara memanggil jenis dan tipe kendaraan yag sudah ada dalam 

database, untuk kemudian digunakan datanya dan dilengkapi dengan identias pemilik dan 

kendaraannya. Cari kendaraan dengan memasukkan merk, type, atau no chasis, setelah 

muncul edit data sesuai dengan SRUT dan simpan untuk mengahiri proses entri data 

kendaraan baru. 

  



F. Cetak Blu-e 

 

Form aplikasi ganti buku, akan mendefinisikan setiap pendaftaran kendaraan yang ganti Blu-

e, maupun karena hilang atau rusak. Daftar kendaraan ganti buku muncul seiring dengan 

identifikasi (centang ganti buku) pada form pendaftaran. Sehingga dapat diasumsikan daftar 

kendaraan tersebut adalah daftar yang sudah membayar ganti Blu-e.  

 
Gambar form ganti blu-e 

 

Proses cetak blu-e cukup dengan memilih kendaraan yang akan dicetak bukunya, 

selanjutnya akan muncul dialig box sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar  Preview Smart card 

 



 

 

Gambar  Preview cetak Sertifikat 

 

 

Dengan menekan tombol printer yang ada bagian kiri atas, kemudian pilih jenis printer yang 

sesuai maka perintah cetak sudah bisa dilakukan.  

 

  



G. Form Pemeriksaan  

Form aplikasi pemeriksaan adalah form berfungsi untuk melakukan pengujian 

kendaraan mewakili pada bagian prauji dan pitlift, pada form pemeriksaan terdapat pilihan 

item komponen tidak lulus uji. Sehinga pada saat memberikan salah satu pilihan pada item 

tersebut, berarti hasil akhir kendaraan tersebut tidak lulus uji/tidak laik jalan. Karena default 

dari form ini dalah kendaraan lulus uji, satu saja memberikan pilihan / centang pada item 

akan berakibat kendaraan tidak lulus uji. 

 

 
Gambar   form aplikasi Pemeriksaan 

 

Prinsip dasar pada form ini adalah melakukan pemeriksaan apabila kendaraan dalam 

kondisi baik maka tidak perlu memilih item komponen tidak lulus jika sebaliknya kendaraan 

dalam keadaan tidak laik maka pilih item komponen yang tidak lulus , dan dengan proses 

simpan untuk menyimpan hasil pemeriksaan.Proses pemeriksaan dapat dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Masukkan nomor uji pada kolom cari daftar, untuk mencari daftar kendaraan yang 

akan diperiksa. 

2. Tabeltersebut adalah table kendaraan yang sudah daftar dan siap untuk dilakukan 

pemeriksaan 

3. Adalah item pemeriksaan kendaraan yang dibagi dalam beberapa kategori ; 

3 

1 

2 



a. Identitas kendaraan 

 

Gambar item pemeriksaan identias kendaraan 

Kategori ini berisikan pemeriksaan nomor kendaraan, noor chasis, nomor STUK 

dan nomor mesin, dengan kondisi tidak ada, tidak terbaca atau tidak sesuai  

 

b. Sistem Penerangan 

 

Gambar item pemeriksaan system penerangan 

Semua komponen pemeriksaan yang terkait dengan system penerangan lampu-

lampu baik lampu dekat, lampu jauh, lampu utama, lampu penunjuk arah, lampu 

posisi, lampu rem dann lain lain, masuk dalam form pemeriksaan ini. Kondisi 

tidak laik ny terdapat bermacam macam, tidak menyala, tidak ada atau rusak. 

  



c. Rumah dan Body 

 

Gambar item pemeriksaan Rumah dan Body 

 

d. Roda-Roda  

 

Gambar item pemeriksaan Rumah dan Body 

e. Dimensi kendaraan 

 

Gambar item pemeriksaan Rumah dan Body 

  



f. Peralatan dan perlengkapan 

 

Gambar item pemeriksaan Perlengkapan dan peralatan 

 

 

a. Pengukuran 

Form aplikasi pengukuran adalah form berfungsi untuk memasukkan hasil 

pengukuran output alat uji pada bagian pengukuran kuat gaya pengereman, pengukuran kuat 

pancar lamp utama dan berapa besarnya emisi gas buang. 

 

 
 

Gambar form input hasil uji 

 

Prinsip dasar pada form ini adalah melakukan inputing data sesuai yang dihasilkan 

alat uji, yang menjadi dasar dari pengukuran dari Informasi kendaraan yaitu tahun 

pembuatan, bahan bakar , berat sumbu tidak boleh kosong pada saat input data kendaraan, 



apabila data kendaraan kosong, Untuk itu harus dilakukan editing data master kendaraan, 

proses editing data master dapat dilakukan pada form aplikasi “edit buku” pada tab loket 

pendukung yang akan dijelaskan lebih lanjut. 

Proses pengukuran dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Pilih data kendaraan yang telah selesai melakukan tahap pemeriksaan, 

2. Informasi kendaraan kendaraan berisi tentang identitas kendaraan, data kendaraan 

tidak boleh kosong. 

3. Pada form sistem pengereman berfungsi sebagai untuk mengisi nilai hasil uji brake 

tester,kendaraan untuk dinyatakan lulus uji brake tester menghasilkan gaya 

pngereman 50 % ≥ berat sumbu dan selesih gaya rem ≤ 8 %.  

4. Pada form sistem penerangan yang berfungsi untuk menginputkan nilai dari 

pengukuran alat uji head light ,yang memiliki ketentuan kuat pancar kanan dan kiri 

≥ 12000 cd , devisiasi kiri 0.34 

5. Pada form emisi yang berfungsi untuk menginputkan nilai dari pengukuran alat uji 

emisi gas buang,yang berisi solar dan bensin, disini user tidak bisa input kedua-

duanya harus salah satu sesuai dengan data master, di form emisi akan mentup secara 

otomatis salah satu menu isian bahan bakar  yang tidak sesuai dengan data master. 

6. Setelah melakukan pengukuran kendaraan selesai, klik tombol simpan hasil 

selanjutnya akan muncul konfirmasi proses pengukuran pengukuran  

 

Gambar   daftar kendaraan yang siap di input hasil pengukurannya 

  



b.  Print Hasil 

Form aplikasi print hasil adalah form berfungsi untuk cetak hasil uji setelah 

melakukan pengujian, print hasil merupakan final dari pemeriksaan kendaraan dan data hasil 

uji tidak bisa dirubah 

 

Gambar  form aplikasi print hasil uji 

 

Proses print hasil dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Cari data kendaraan pada form Print Hasil, bila kendaraan dinyatakan lulus uji, maka 

tanda notifikasi pada kolom CETAK akan berwarna Hijau, sedangkan yang 

berwarna merah menandakan kendaraan tersebut tidak lulus uji. 

2. Selanjutnya pilih kendaraan yang akan diprint hasilnya dengan cara klik icon yang 

berada dalam kolom CETAK tersebut. Kemudian akan muncul dialog box untuk 

memasukkan nama penguji yang akan citeka untuk tandatangan hasl uji 

 

 

 

Gambar pilihan inputing nama penguji 

 

Setelah memilih nama penguji,selanjutnya menentukan pilihan pencetakan hasiluji 

pada halaman sebelah kanan atau sebelah kiri. Pilihan terdapat dibawah pilihan nama 

penguji. 

              



Untuk pencetakan hasil uji yang tidak lulus/tidak laik jalan pada prinsipnya sama 

dengan pencetakan hasil pada kendaraan yang lulus uji. Perbedaan hanya terdapat 

pilihan posisi pencetakan halaman kiri atau kanan, kalao kendaraan tidak lulus yang 

muncul adah inputing nomor berita acara pemeriksaan 

 

Gambar dialog box inputing nomor berita acara pemeriksaan 

 

c. Form Banding 

Form  aplikasi banding adalah form yang disiapkan untuk mengajukan 

permohonan pemeriksaan kembali atas kendaraan yang dinyatakan tidak lulus, 

dengan catatan pengajuan banding dapat dilakukan pada hari yang sama pada saat 

berita acara pemeriksaan dikeluarkan 

 

Gambar  tampilan form banding 

 

Prinsip dasar dari form banding ini adalah mengembalikan proses dari selesai uji 

menjadi siap uji. Jadi kendaraan yang sudah di lakukan pemeriksaan kemudian dinyatakan 

tidak lulus uji, maka dengan proses banding berarti status kendaraan di kembalikan ke belum 

diperiksa. Untuk selanjutnya diperiksa ulang seperti pemeriksaan normal. 

Proses uji ulang dapat dilakukan sebagai berikut : 

Daftar kendaraan yang adal dalam tabel form aplikasi banding adalah daftar 

kendaraan yang telah dinyatakan selesai proses pemeriksaan kendaraannya. Baik yang 



dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus. Sebelum ragkaian pemeriksaan 

selesai kendaraan tersebut tidak akan muncul pada tabel. Tabel ini tidak akan dapat 

menampilkan daftar kendaraan pada tanggal sebelumnya, jadi yang tampil disini hanya 

daftar kendaraan pada tanggal sekarang (current date). 

 

Gambar adialog box konfirmasi banding 

 

Untuk melakukan banding pada kendaraan yang dimaksud, cukup dengan klik 

tanda silang pada pilihan kolom yangg tersedia, tanda merah pad akolom prauji, berarti 

kendaraan tersebut tidak lulus pada bagian pra uji. Setelah itu akan muncul konfirmasi 

sebagaimana gambar diatas. 

 

d.  Riwayat 

Form  aplikasi riwayat adalah form yang disiapkan untuk melihat riwayat data 

kendaraan yang berstatus berkala, numpang uji, ubah bentuk dan mutasi keluar,d engan 

syarat bila numpang uji atau mutasi keluar kendaraan melakukan pendaftaran di loket.  

 

Gambar form riwayat 

Form riwayat ini merupakan form yang disiapkan untuk me-record hasil uji yag pernah 

dilalui melalui sistem. Form ini tidak bisa di input, tetapi merupakan hasil output seluruh 

proses pengujian kendaraan, sehingga akan terisi secara otomatis setelah dilakukan seluruh 

rangkaian pemeriksaan sampai cetak hasil uji. 

 


