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BAB III 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah dan Perkembangan 

Sejak zaman kolinial sampai tahun 1951 belum memiliki perundang-

undangan lalu lintas secara nasional sendiri, sehingga undang-undang yang 

mengatur jalan lalu lintas kendaraan di dasarkan pada perundang-undangan 

yang dibuat oleh Belanda. Undang-undang  lalu lintas yang ada di Indonesia 

yang pertama adalah “Motorreglement” pada tahun 1917, dalam hal ini 

peraturan pengujian kendaraan bermotor dipercayakan pada pemerintah 

lokal sesuai dengan kebutuhan setempat. 

Pada tahun 1933 “Motorreglement” diganti dengan undang-undang 

lalu lintas jalan atau “Wegverkeersordonnatie” (Staatblasds 1933 No.86) 

dimana telah ditentukan keharusan pengujian di seluruh negeri bagi setiap 

bus, mobil, grobak, kereta gandeng, kereta temple, dan kendaraan 

penumpang umum. Kemudian undang-undang ini diikuti dengan peraturan 

pelaksanaan pemerintah “Wegverkeersordonnatie” tanggal 15 Agustus 1963 

(Staatblads 1963 no.451). disamping itu diterbitkan pula keputusan-

keputusan tingkat menteri untuk melakukan pelaksanaan pemerintah 

tersebut. 

Pada tahun 1951 pemerintah indonesia telah meninjau Kumpulan 

Undang-Undang Lalu Lintas Jalan sekaligus. “Wegverkeersordonnatie” 

yang dibuat tahun 1933 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah 
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dijadikan sebagai Undang-Undang no.7 tahun 1951 (Lembaran Negara 1952 

No.42) dengan beberapa perubahan-perubahan kecil. Pada waktu yang sama 

Peraturan Pemerintah atau “Wegverkeersordonnatie” tahun 1936, 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah dikeluarkan sebagai 

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1952 tentang Lalu Lintas Jalan 

(Lembaran Negara No.47). 

Kemudian Keputusan Direktur Perhubungan dan Irigrasi 

(Wegverkeersbeslit Ven W) tanggal 26 September 1963 juga diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia sebagai Keputusan Menteri Perhubungan No. 

2441/ Tanggal 1 Juli 1951 (Lembar Tambahan No. 44). 

Akhirnya Keputusan Direktur Dalam Negeri (Wegverkeersbeslit Ven 

W – BB) tanggal 8 Oktober 1963, juga diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, meskipun dikeluarkan lagi bukan dengan keputusan menteri. 

Baik terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 maupun Keputusan 

Menteri Pemerintah No. 2441/Ment. Tahun 1951, sejak tahun 1951 telah 

diadakan perbahan beberapa kali, hingga saat ini masih tetap berlaku sebagai 

peraturan dasar tentang lalu lintas jalan di Indonesia. 

Pada tahun 1965 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan no. 7 tahun 1951 

untuk pertama kalinya diganti dengan Undang-Undang no.3 tahun 1965 

(Lembaran Negara No.25 tahun 1965) yang secara khusus mencabut 

undang-undang yang lama. 

Dengan telah dikeluarkan Undang-Undang No.3 tahun 1965 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka undang-undang lama tidak berlaku 
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lagi, namun dari pasal 36 Undang-Undang no.3 tahun 1965 tersebut 

menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1951 ada dan 

keputusan lain tentang lalu lintas jalan, akan terus berlaku sampai dirubah 

dan diganti dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan 

Undang-Undang no.3 tahun 1965. 

Dengan telah dikeluarkan Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Undang-Undang lama tidak berlaku 

lagi dan diperbaharui lagi dengan peraturan Undang-Undang no.22 tahun 

2009. 

3.2 Stuktur Organisasi 

Susunan organisasi dan struktur organisasi di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika di Kota Surakarta diatur oleh Peraturan Daerah  

(PERDA) Kota Surakarta  no.6 Tahun 2008 tentang  Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah no.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomer 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta khususnya BAB VI bagian ke 

empat. 

Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Bagian Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
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b. Sub bagian Keuangan. 

c. Sub bagian Umum Dan Kepegawaian. 

3. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan. 

b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 

4. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari : 

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 

b. Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban. 

5. Bidang Angkutan, terdiri dari : 

a. Seksi Angkutan Orang. 

b. Seksi Angkutan Barang. 

6. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari : 

a. Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel. 

b. Seksi Uji Kendaraan. 

7. Bidang Komunikasi, terdiri dari : 

a. Seksi Telekomunikasi. 

b. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi. 

8. Bidang Informatika, terdiri dari : 

a. Seksi Piranti Lunak dan Keras. 

b. Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sedangkan bagan dari struktur organisasi di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
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 Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta 
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3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bahwa  dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah  diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat  Daerah  Kota  Surakarta,  maka perlu 

membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Surakarta. 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, 

angkutan, teknis sarana dan prasarana, serta komunikasi dan informatika. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

d. Pengaturan angkutan orang dan barang. 

e. Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel. 

f. Penyelenggaraan uji kendaraan. 

g. Pengembangan telekomunikasi dan informatika. 

h. Penyelenggaraan pengelolaan piranti lunak dan keras. 
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i. Pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik. 

j. Penyelenggaraan sosialisasi. 

k. Pembinaan jabatan fungsional. 

l. Pengelolaan uptd. 

 

3.4 Tugas dari Masing-Masing Sub Dinas 

 Adapun tugas dari masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Tugas : 

Melaksanakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

Uraian tugas : 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan. 

c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

d. Pengaturan angkutan orang dan barang. 

e. Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan 

bengkel. 

f. Penyelenggaraan uji kendaraan. 

g. Pengembangan telekomunikasi dan informatika. 

h. Penyelenggaraan pengelolaan piranti lunak dan keras. 

i. Pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik. 

j. Penyelenggaraan sosialisasi. 
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k. Pembinaan jabatan fungsional. 

l. Pengelolaan UPTD. 

 

2. Kepala Bagian Sekretariat 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan  tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan 

kepegawaian. 

Uraian tugas : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2.1 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi dan  pelaksanaan di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

Uraian Tugas : 

a. Mengkoordinasi perencanaan di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika,  

b. Menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana 

strategis dan program kerja tahunan dinas,  

c. Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana 

strategis dan program kerja tahunan dinas. 

d. Pengelolaan sistem informasi di lingkungan dinas. 

2.2 Kepala Subbagian Keuangan. 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang 

keuangan. 

Uraian Tugas : 

a. Menyiapkan bahan usulan administrasi anggaran, 

b. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran 
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c. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji pegawai. 

d. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai. 

e. Mengkoordinasi administrasi keuangan anggaran rutin dan 

pembangunan. 

2.3 Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang 

umum dan kepegawaian 

Uraian Tugas : 

a. Mengurus administrasi barang inventaris, surat-menyurat, 

kearsipan dan dokumen serta melaksanakan administrasi 

perjanjian. 

b. Melaksanakan urusan rumah tangga, perjalana dinas, hubungan 

masyarakat dan protokol. 

c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, 

serta mengurus kelancaran operasional kendaraan dinas 

d. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana 

kebutuhan pegawai 

e. Mengelola bahan dan dokumentasi pegawai 

f. Mengusulkan permohonan ijin dan tugas belajar 
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g. Menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan atau tanda 

jasa dan sanksi. 

 

3. Kepala Bidang Lalu Lintas 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan 

rekayasa lalu lintas dan bimbingan, keselamatan dan 

ketertiban. 

Uraian Tugas : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang bimbingan, keselamatan dan ketertiban. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3.1  Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa 

lalu lintas 
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Uraian Tugas :   

a. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan, pengawasan, serta 

pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan 

b. Melaksanakan inventarisasi dan regristrasi pemegang surat ijin 

mengemudi umum, penyuluhan dan pembinaan lembaga kursus 

mengemudi kendaraan bermotor. 

c. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan 

pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi 

isyarat lalu lintas. 

3.2 Kepala Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan, keselamatan 

dan ketertiban. 

Uraian Tugas : 

a. Melaksanakan penyuluhan serta bimbingan keselamatan dan 

ketertiban lalu lintas dan angkutan. 

b. Menyiapkan, memantau dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas 

dan angkutan jalan serta usulan penanggulanganya. 

c. Menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program 

penyempurnaan operasional penertiban lalu lintas dan angkutan 

serta pengendalianya 
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4. Kepala Bidang Angkutan 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan orang dan 

angkutan barang 

Uraian Tugas : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang angkutan orang. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang angkutan barang. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4.1 Kepala Seksi Angkutan Orang 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan orang. 

Uraian Tugas : 

a. Menilai pelayanan angkutan sesuai dengan ijin yang diberikan pada 

masing-masing trayek 

b. Menilai dan menelaah permasalahan dari kebutuhan angkutan orang 

c. Mendata, menganalisa, dan memproses penetapan rute trayek 

d. Memperhitungkan waktu tempuh perjalanan. 



29 

 

e. Memantau dan mencatat secara berkala terhadap asal dan tujuan 

perjalanan 

4.2 Kepala Seksi Angkutan Barang 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan. 

Uraian Tugas : 

a. Pertimbangan teknis dalam pemberian izin pengangkutan barang 

dan atau pengangkutan barang yang bersifat khusus serta 

pengawasan penyelenggaraannya 

b. Menilai dan menelaah permasalahan dari kebutuhan angkutan 

barang 

c. Menilai dan menelaah permasalahan kebutuhan angkutan barang 

d. Mendata dan memproses serta menganalisa penetapan jaringan 

lintas angkutan barang 

e. Menginverisasi pusat produksi dan realisasi dalam rangka 

pelayanan angkutan barang  

f. Menilai kemampuan dan kepadatan jalan dan jembatan untuk 

kelancaran angkutan barang. 

g. Memantau dan mencatat secara berkala terhadap asal dan tujuan 

angkutan barang. 
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5. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang keselamatan jalan, pengawasan dan 

pengamanan jalan, dan pemeriksaan kendaraan. 

Uraian Tugas : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang teknik kendaraan dan bengkel. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang uji kendaraan. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5.1 Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik kendaraan dan 

bengkel. 

Uraian Tugas : 

a. Melaksanakan pengawasan, pengarahan perbengkelan serta 

pengendalian teknis kontruksi kendaraan bermotor dan tidak 

bermotor 

b. Menginvebtarisasi perbengkelan dan kendaraan 

c. Menyiapkan bahan petunjuk kelayakan kendaraan 
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5.2 Kepala Seksi Uji Kendaraan 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang uji kendaraan. 

Uraian Tugas : 

a. Penyusunan petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh pemilik kendaraan bermotor wajib uji dan tidak bermotor atau 

becak. 

b. Mengelola unit penguji kendaraan bermotor wajib uji 

c. Memantau dan menilai penyelenggaraan  pengujian kendaraan 

bermotor dan tidak bermotor. 

 

6. Kepala Bidang Komunikasi 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang telekomunikasi dan 

pengembangan komunikasi dan informasi serta pengembangan dan 

pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. 

Uraian Tugas : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang telekomunikasi. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi dan informasi dalam 
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rangka pencitraan  kota. 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

6.1 Kepala Seksi Telekomunikasi 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, peraturan pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan 

telekomunikasi. 

Uraian Tugas : 

a. Penyiapan  peraturan, pelaksanaan dan pembinaan 

pertelekomunikasian dalam lingkup daerah 

b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin 

penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) 

c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk  pembangunan  

kewajiban koordinasi   dalam rangka pembangunan kewajiban 

pelayanan universal di bidang telekomunikasi 

d. Pemberian  izin terhadap instalatur kabel  rumah/gedung (IKR/G) 

e. Pengawasan/pembinaan/pengendalian terhadap penyelenggaraan 

warung telekomunikasi, warung seluler 

f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator 
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g. Pemberian rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan 

(IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana 

telekomunikasi 

h. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel 

telekomunikasi dalam satu kota 

i. Pemberian rekomendasi untuk izin HO sebagai sarana prasarana 

telekomunikasi 

j. Pemberian rekomendasi untuk izin instalasi penangkal petir. 

k. Pemberian rekomendasi untuk operasi genset. 

l. Pengendalian dan penertiban terhadap standarisai telekomunikasi 

m. Pemberian rekomendasi untuk izin usaha perdagangan alat 

perangkat  komunikasi,  pemberian  rekomendasi  untuk  pendirian  

kantor pusat jasa titipan, pemberian izin dan penertiban jasa titipan 

untuk kantor agen. 

6.2 Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi 

Tugas : 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengembangan komunikasi dan informasi. 

Uraian Tugas : 

a. Melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama antara lembaga 

komunikasi pemerintah dengan media massa dalam dan luar 

negeri. 
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b. Fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa, fasilitasi 

dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik. 

c. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan 

data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 

d. Pemberian izinnlokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar 

radio  dan atau televisi. 

e. Menyusun rekomendasi atas persyaratan data teknis televisi dan 

radio, 

f. Peningkatan kualitas lembaga komunikasi sosial. 

g. Fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana, 

h. Penyelenggaraan pelatihan teknis peningkatan kualitas sdm 

informasi. 

i. Pemantauan dan pengelolaan informasi pembangunan, dan fasilitasi 

disiminasi informasi nasional dan daerah serta pengembangan dan 

pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. 

7. Kepala Bidang Informatika 

Tugas : 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang piranti lunak dan keras serta jaringan informatika 

dan komunikasi publik. 

Uraian Tugas : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang piranti lunak dan keras. 
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang jaringan informatika dan komunikasi publik. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

7.1 Kepala Seksi Piranti Lunak dan Keras 

Tugas : 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang informatika 

Uraian Tugas :   

a. Standarisasi perangkat lunak, keras dan konten. 

b. Pemberdayaan dan pengembangan usaha informatika, aplikasi 

dasar, pemerintahan, layanan publik dan konten. 

c. Penyusunan sistem informasi piranti keras, tata laksana e-

government, dan bank data.  

7.2 Kepala Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik 

Tugas : 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

informatika. 

Uraian Tugas : 

a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi daerah. 

b. Peningkatan kemampuan serta penetrasi teknologi informasi. 

c. Pedoman interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.  
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d. Pengelolaan dan advokasi jaringan teknologi informatika.  

e. Kerjasamateknis pembangunan teknologi informasi, pedoman dan 

pengelolaan jaringan internet. 

 

8. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas : 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (a), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 

(b), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada 

poin (a), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Tugas : 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 

Kepala Seksi Kepala UPTD dan pejabat fungsional dalam 

melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. 

9.1 Kepala UPTD Terminal 

Tugas :  

Melakukan pengelolaan terminal sesuai dengan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Uraian Tugas : 

a. Melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang yang berlaku. 

b. Melaksanakan pemungutan retribusi di daerah di lingkungan 

terminal.  

c. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal.  

d. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, halaman, taman, peralatan 

dan inventarisasi milik Pemerintah Kota Surakarta yang berada di 

komplek terminal. 

9.2 Kepala UPTD Perparkiran 

Tugas : 

Melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai dengan 

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
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Uraian Tugas : 

a. Mengelola parkir.  

b. Memungut retribusi. 

c. Memproses ijin usaha parkir. 

d. Memproses ijin pengelolaan parkir. 

e. Menyusun pengembangan lahan parkir. 

 

3.5 Uji Kendaraan Bermotor 

Uji Kendaran adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa 

bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta temple, dan 

kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis 

layak jalan. 

Tata acara persyaratan uji berkala kendaraan bermotor : 

a. Pemohon mendafrtarkan kendaraanya kepada bagian pendaftaran dengan 

mengisi formulir permohonan pendaftaran yang telah ditetapkan. 

b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran, melakukan 

pemeriksaan kelengkapan persyaratan, menetapkan besarnya redtribusi 

yang harus dibayar oleh pemohon, menetapkan waktu pelaksanaan uji, 

selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi berikut 

Formulir Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) kepada pemohon. 

c. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerima 

(BKP) DISHUB dan diberikan bukti pembayaran. 
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d. Setelah melakukan pembayaran pemohon menyerahkan kendaraan 

beserta FLHPK kepada petugas pengujian ditempat pengujian kendaraan 

bermotor untuk dilakukan pemeriksaan. 

e. Petugas melaksanakan pemeriksaan dan menerangkan hasilnya kedalam 

FLHKP. 

f. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji ke bagian administrasi 

pengujian untuk proses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku 

uji. 

g. Kendaraan diserakan lagi ke pemohon. 

h. Bagi kendaraan yang lulus uji, pemohon diminta menyerahkan bukti 

pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan 

tanda uji yang sudah dipasang pada plat nomor kendaraan dan buku uji. 

i. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus uji. 

j. Untuk uji ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang tidak 

diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya. 

k. Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik menunjukkan barang bukti 

pemberitahuan dari penguji sebelum uji dan apabila ternyata tetap tidak 

lulus uji, pemilik atau pemegang untuk pengujian berikutnya 

diperlakukan sebagai pemohon baru. 

 

3.6 Syarat Uji Kendaraan Bermotor 

1. Syarat uji kendaraan pertama kali: 

a. STNK asli yang masih berlaku. 
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b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan, Surat Keterangan Mutu 

Karoseri, dan atau Surat Perubahan Bentuk. 

c. Surat Keterangan Uji Trayek atau ijin operasi ( untuk angkutan 

Penumpang Umum ). 

d. Surat Tera Tanki( mobil penumpang jenis taksi ). 

e. Surat Tera Argometer (mobil jenis taksi). 

f. Membawa kendaraannya ke Unit Penguji. 

2. Syarat uji kendaraan untuk kedua kalinya dan seterusnya : 

a. STNK asli yang masih berlaku. 

b. Membawa Buku Uji. 

c. Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan, Surat Keterangan Mutu 

Karoseri, dan atau Surat Keterangan Perubahan Bentuk. 

d. Surat keterangan ijin trayek atau ijin operasi (untuk angkutan 

penumpang umum). 

e. Surat Tera Tanki (mobil barang berbentuk tanki). 

f. Surat keterangan jati diri atau surat kuasa. 

g. Membawa kendaraannya ke Unit Penguji. 

 

3.7 Sejarah dan Perkembangan Batik Solo Trans (BST) 

Kota solo sebagai kota jasa dan perdagangan sangat sadar bahwa 

mobilitas orang dan barang yang lancar akan mendukung perkembangannya. 

Kemacetan lalu lintas hanya akan mengurangi mobilitas yang pada 

gilirannya menghambat perkembangan kota. Maka kota solo membangun 
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transportasi yang manusiawi dengan memperbaharui sistem transportasi di 

kota solo. 

Kini, solo telah memiliki sistem transportasi cepat yang dinamakan 

Batik Solo Trans (BST). Sistem transportasi cerdas di solo diawali dengan 

memasang sistem pengendali lalu lintas terkoordinasi yang dilengkapi alat 

deteksi video kamera di 43 persimpangan dari total 55 persimpangan. Sisa 

12 persimpangan akan dilengkapi sistem pengendali itu pada tahun 2012. 

Sistem pengendali lalu lintas yang terkoordinasi berkomunikasi dengan 

pengendali pusat (central control room/CCR) yang berada di kantor Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solo secara langsung 

dengan waktu riil.  

Dengan sistem transpotasi cerdas juga dapat dilakukan penjajakan 

posisi Batik Solo Trans serta mengutamakan bus agar waktu tempuh Batik 

Solo Trans yang dilengkapi sistem pemosisi global (global positioning 

system/GPS) saat berada 100 meter sebelum lampu lalu lintas akan 

mengirimkan sinyalnya. Jika lampu hijau sedang menyala, durasi otomatis 

akan diperpanjang agar Batik Solo Trans dapat terus berjalan. Jika lampu 

merah yang sedang menyala, durasinya akan diperpendek agar Batik Solo 

Trans tidak tertahan lama. 

Maka dari itu Batik Solo Trans adalah transportasi yang aman, 

nyaman, cepat, tepat, tarif terjangkau dan selamat di kota surakarta. 

Batik Solo Trans merupakan BRT yang ada di Surakarta.Sebelum 

BST beroperasi adalah bus Damri A. Semenjak BST beroperasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/BRT
http://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Damri
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bus Damri (jalur A) dipindah ke jalur B dan BST beroperasi di jalur 

A. Bus BST melayani jurusan berangkat dari Palur – Jurug – UNS - RS 

Moewardi - Pasar Gede – Gladak – Kustati – Gading – Sraten – Jamsaren – 

Tipes – Bayangkara – Baron – Gendengan – Purwosari – Kleco – Pabelan – 

Kartosuro. 

Kembali Kartosuro – Pabelan – Kleco – Purwosari – RS Kasih Ibu –

Gendengan – SGM – Sriwedari – Nonongan – LP – Gladak – Balai Kota – 

Pasar Gede – RS Moewardi – UNS – Jurug – Palur. Rencananya bus ini 

akan menggunakan kartu pintar untuk membayar ongkos bus, namun 

sementara ini masih memakai karcis yang langsung dilayani oleh kondektur. 

Saat ini jumlah halte BST ada 35 rencananya 51 halte tetapi ada halte 

portabel, jadi waktu dia tempuh lebih singkat, contoh halte Sangkrah 

biasanya tempat transit bus luar kota dari Terminal Tirtonadi yang 

jurusan Sukoharjo, Wonogiri, Pacitan bahkan sampai Ponorogo. Untuk 

umum RP.3000,- dan pelajar RP.1500,-. Saat ini Batik Solo Trans juga 

melayani penumpang hingga Bandara Adisoemarmo. 

Berikut kami sajikan data kelebihan dan kekurangan antara Batik 

Solo Trans (BST) dan Bus Kota  berikut : 

1. Bus kota  

a. Pembayaran operator dengan setoran 

b. Pembayaran dengan karcis atau mata uang 

c. Tidak ber AC 

d. Tidak berjadwal time tabelnya, waktu sepi sering tidak jalan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Damri
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus
http://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Tirtonadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukoharjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Wonogiri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pacitan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
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e. Berhenti dan naik sembarang tempat, sering tidak di halte sering 

menimbulkan kemacetan dan kecelakaan 

f. Sebagian besar rute atau trayek sering berhimpitan 

g. Berebutan penumpang 

h. Tidak ada standar operasional prosedur 

i. Bis rata-rata sudah berumur 10-20 tahun 

j. Rute bus sudah berumur 15 tahun dan tidak sesuai dengan 

permintaan masyarakat 

k. Sistem setoran 

l. Tidak ada bantuan oleh pemkot 

2. Batik Solo Trans (BST) 

a. Pembayaran operator dengan gaji/bulanan 

b. Pembayaran dengan ticketing smart card di bus (On Bus) 

c. Semua bus ber AC 

d. Terjadwal/time tabelnya setiap BST maksimal 10 menit dengan 

menggunakan GPS dan bus priority 

e. Berhenti dan naik tidak sembarang tempat dan hanya di halte yang 

telah ditentukan 

f. Rute trayek saling berhubungan atau tertata dengan baik/sistem 

integrasi 

g. Standart operasional prosedur jelas, ditaati dan ada sangsi atau 

hukumannya apabila melanggar 

h. Baru atau modifikasi standar BST 
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i. Rute yang dilewati berdasarkan permintaan ekonomi, pendidikan, 

sosial dan pariwisata 

 

3.8 Rute BRT (Batik Solo Trans) Surakarta 

1. Rute ke timur (berangkat): 

Kleco – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Sudirman (Balaikota) – Jl.Urip 

Sumoharjo – Jl.Brigjend Sutarto – Jl. Ir. Sutami (UNS) – Palur. 

Rencana via Shelter/Halte : Kleco – Farokha – Solo Square – Stasiun 

Purwosari – RS Kasih Ibu – Grand Mall – Sriwedari – Pasar Pon – Bank 

Niaga – Balai Kota – Pasar Gede – RSU dr Moewardi – UNS – Palur. 

2. Rute Ke Barat (Balik): 

Palur – Jl. Juanda (Pucangsawit) – Jl.Urip Sumoharjo – Jl.Sudirman –

Jl.Mayor Sunaryo (Beteng) – Jl. Kapt. Mulyadi (Sangkrah) – Jl.Veteran 

– Jl. Bhayangkara – Jl. Dr. Radjiman (Laweyan) – Perempatan 

Gendengan – Jl. Slamet Riyadi – Kleco. 
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Gambar 2. Rute Batik Solo Trans Koridor 1 
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3.9 Tata Tertib Kerja 

1. Peraturan disiplin kerja 

Sesuai dengan ketentuan dari Cabang Dinas Perhubungan 

Kumunikasi dan Informatika Kota Surakarta, sehari ada sembilan jam 

kerja dan untuk hari libur adalah hari sabtu dan hari libur nasional. Tata 

tertib kerja pada kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Cabang Surakarta adalah sebagai berikut : 

a. Hadir ditempat kerja yang telah ditentukan dan menghadiri apel 

pagi 

b. Mengenakan pakaian seragam dan tanda pengenal, disini pakaian 

seragam yang dimaksud adalah pakaian dinas. 

c. Pegawai yang tidak masuk kerja harus meminta surat ijin dan 

apabila sakit dua hari hari harus memakai surat ijin dokter. 

d. Waktu istirahat tidak tentu jamnya tetapi lama istirahat dibatasi 

kurang lebih 30 menit dan dilakukan secara bergatian supaya 

kantor tidak kosong. 

e. Setiap hari jum’at pegawai harus wajib mengikuti senam SKJ, dan 

hari itu juga pegawai bebas mengenakan kaos. 

f. Pada tanggal 17 para pegawai menggunakan pakaian seragam 

KORPRI. 
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2. Hari Libur dan Cuti 

a. Hari Libur 

1) Pada hari-hari Libur atau hari raya yang ditetapkan pemerintah, 

karyawan libur (tidak kerja) tapi akan diberi gaji. 

2) Pada hari sabtu dan minggu pegawai libur. 

b. Cuti Pegawai 

1) Cuti hamil diberikan kepada pegawai, dengan ketentuan 1,5 

bulan sebelum pegawai melahirkan dan 1,5 bulan setelah 

pegawai melahirkan. 

2) Cuti keguguran diberikan selama 1,5 bulan sejak keguguran. 

3) Selama menjalani cuti pegawai mendapat gaji penuh. 

4) Cuti tahunan dua belas hari kerja. 

5) Cuti besar (bebas tugas) masing-masing 6 bulan. 

 

3.10 Hak dan Kewajiban Pegawai 

1. PNS mempunyai hak-hak sebagai berikut : 

a. Kenaikan gaji berkala 

Berdasarkan ketentuan dalam Kepres No. 16 tahun 1994 pasal 51 

tentang cara pemberian kenaikan gaji berkala tiap 2 tahun naik gaji 

berkala (gaji pokok). 

b. Tiap 4 tahun naik pangkat atau jabatan 

c. Tunjangan keluarga. 
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Disamping gaji pokok, PNS yang telah berkeluarga berhak 

memperoleh tunjangan keluarga disamping gaji  pokoknya yaitu : 

1) Tunjangan istri 10% dari gaji pokok. 

2) Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dengan pembatasan 

untuk dua orang anak termasuk tiri dan angkat. 

3) Tunjangan beras 

Setiap PNS berhak mendapat tunjangan beras dengan kwantum 10kg 

perjiwa setiap bulannya dalam bentuk natura. 

2. Kewajiban PNS sebagai berikut : 

a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. 

b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. 

c. Menjunjung tinggi martabat negara dan janji matang pemerintah dan 

PNS. 

d. Menganggkat dan menaati sumpah dan janji pegawai negeri sipil. 

 

3.11 Mutasi dan Pemberhentian Pegawai 

1. Mutasi 

Pada Kantor Cabang Dinas Perhubungan Kumunikasi dan Informatika 

Kota Surakarta, pengaturan mutasi dilakukan oleh kantor pusat yaitu 

Departemen Perhubungan di Semarang. Adapun yang menjadi kriteria 

mutasi yaitu : 

a. Pengangkatan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja. 
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b. Melakukan pemindahan dari propinsi ke propinsi serta kantor kerja. 

c. Diadakan setiap 1 tahun sekali. 

2. Pemberhentian Pegawai 

Sebab-sebab pemberhentian : 

a. Pemberhentian atas pemerintah sendiri 

PNS yang mengajukan permintaan pemberhentian, diberikan dengan 

hormat sebagai PNS. Permintaan pemberhentian yang diajukan dapat 

ditunda untuk paling lama 1 tahun yaituapabila yang bersangkutan 

masih terikat kepentingan dinas. PNS yang diberhentikan dengan 

hormat sebagai PNS diberi hak-hak kepegawaian sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pemberhentian karena batas usia atau pensiun 

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan 

hormat sebagai PNS dan batas usia pensiun PNS adalah 56  tahun. 

Terhadap PNS yang memangku jabatan tertentu batas usia pensiunnya 

dapat diperpanjang lebih dari 56 tahun (pasal 4 PP no. 63 tahun 1986 

dan Kepres No. 37 tahun 1995). 

c. Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi 

Apabila pada suatu departemen atau lembaga terjadi penyederhanaan 

organisasi maka jumlah PNS yang dianggap berlebih dapat disalurkan 

kepada satuan organisasi lainnya, tapi apabila PNS tersebut belum 

dapat ditampung penyalurannya tidak mungkin dapat dilaksanakan 

maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan akan 
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mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran dengan tindakan 

pidana. 

PNS yang melakukan pelanggaran atau tindakan pidana kejahatan 

yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun serta 

PNS yang melakukan penyelewengan atas idiologi negara, 

diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. 

e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. 

PNS yang tidak cakap jasmani dan rohani sesuai dengan keterangan 

dokter penguji kesehatan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 

dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas 

PNS yang meninggalkan tugas dalam waktu 2 bulan terus-menerus, 

diberhentikan gajinya pada bulan ketiga, apabila PNS tersebut dalam 

waktu kurang dari 6 bulan melaporkan diri pada pimpinannya maka 

PNS tersebut : 

1) Dapat ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya disebabkan 

alasan-alasan yang dapat diterima. 

2) Diberhentikan PNS dengan tidak hormat karena telah 

meninggalkan tugas. 
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g. Pemberhentian karena meninggal dunia dan hilang. 

PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan 

dengan hormat sebagai PNS. PNS yang hilang, dianggap telah 

meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak ia dinyatakan hilang. 

Apabila PNS yang dinyatakan hilang dan dinyatakan meninggal dunia 

diketemukan kembali masih hidup dapat diangkat kembali sebagai 

PNS dan semua hak-hak gajinya dibayar penuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


