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Aplikasi SI-DAMON PKB
Aplikasi SI-DAMON adalah aplikasi untuk melihat data-data hasil uji, retribusi & ketersediaan pada PKB di
DKI Jakarta. Untuk menggunakan aplikasi ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah :
1. Install aplikasi melalui google play store dengan mencari aplikasi bernama SI-DAMON
2. Buka aplikasi pada smartphone Anda.
3. Masukkan username & password yg anda miliki pada kolom username & password yg telah
tersedia. Kemudian klik Login. Apabila login berhasil, Aplikasi akan masuk ke halaman menu
utama

4. Terdapat 3 menu pada aplikasi
a. Menu Pencarian : Pencarian Kendaraan;
b. Menu Pengujian : melihat hasil & jumlah kendaraan yg telah diuji di UPPKB di Jakarta
c. Menu Retribusi : Melihat retribusi UPPKB dijakarta
d. Menu Persediaan : Melihat ketersediaan Item-Item pengujian

A. Menu Pencarian
Menu pencarian digunakan untuk mencari data kendaraan yg telah diuji berdasarkan nomor
kendaraan ataupun nomor uji kendaraan. Pada halaman pencarian masukkan nomor Kendaraan

pada kolom
melakukan proses pencarian.

kemudian setelah selesai, klik

untuk mulai

Setelah pencarian berhasil, maka akan tampil No. Buku Uji, tanggal terbit buku, No. Uji, no.
kendaraan, nama pemilik kendaraan, serta data kendaraan seperti chasis dan mesin kendaraan.

B. Menu Pengujian
Pada pengujian terdapat 3 menu diantaranya Menu Hasil Uji, Menu KBWU, Menu Taman
Kendaraan.

1) Menu Hasil Uji
Menu hasil uji digunakan untuk melihat hasil uji & jumlah kendaraan yg telah diuji pada
seluruh UPPKB di DKI Jakarta. Pada menu ini terdapat Jenis Uji, Periode & tanggal untuk mencari
jumlah kendaraan.
Jenis Uji terbagi adi 2. Yaitu :
a. Uji Berkala : untuk menampilkan jumlah pengujian berkala yg dilakukan di UPPKB di DKI
Jakarta
b. Uji Perdana : untuk menampilkan Kendaraan yang melakukan uji perdana di UPPKB di Jakarta

Periode digunakan untuk memfilter laporan UPPKB, terdiri dari Harian, Bulanan, Tahunan.
a. Harian : harian untuk melihat total uji pada hari tertentu
b. Bulan : Bulan untuk melihat total uji pada bulan tertentu
c. Tahun : Tahun untuk melihat total uji pada tahun tertentu

1. Melihat Uji Berkala Harian
Untuk melihat berkala harian, dapat dilakukan dengan meng-klik Uji berkala pada kolom jenis

uji,

, kemudian klik Harian pada kolom periode

dan pilih tanggal yang diinginkan. Setelah menentukan

tanggal yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat hasil pengujian kendaraan ada masing-masing lokasi PKB di Jakarta.
Untuk melihat hasil uji di lokasi berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.

2. Melihat Uji Berkala Bulanan
Untuk melihat berkala bulanan, dapat dilakukan dengan meng-klik Uji Berkala pada kolom

jenis uji,

, kemudian klik Bulanan pada kolom periode

dan pilih Bulan yang diinginkan. Setelah menentukan

bulan yg diinginkan, Klik tombol

.

Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

Pada layar akan terlihat hasil pengujian kendaraan pada masing-masing lokasi PKB Jakarta.
Untuk melihat hasil uji di lokasi berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.

3. Melihat Uji Berkala Tahunan
Untuk melihat berkala tahunan, dapat dilakukan dengan meng-klik Uji Berkala pada kolom

jenis uji,

, kemudian klik Tahunan pada kolom periode

dan pilih Tahun yang diinginkan. Setelah menentukan

tahun yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat hasil pengujian kendaraan pada masing-masing lokasi PKB Jakarta.
Untuk melihat hasil uji di lokasi berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.

C. Menu Retribusi
Menu retribusi berguna untuk melihat rekap retribusi pada UPPKB di DKI Jakarta. Pada menu ini
terdapat Periode & tanggal untuk mencari jumlah retribusi.

Periode digunakan untuk memfilter laporan UPPKB, terdiri dari Harian, Bulanan, Tahunan.
a. Harian : harian untuk melihat retribusi pada hari tertentu
b. Bulan : Bulan untuk melihat retribusi pada bulan tertentu
c. Tahun : Tahun untuk melihat retribusi pada tahun tertentu

1. Melihat Retribusi Harian
Untuk melihat retribusi harian, dapat dilakukan dengan meng- klik Harian pada kolom periode

dan pilih tanggal yang diinginkan. Setelah menentukan

tanggal yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat total retribusi harian masing-masing lokasi PKB di Jakarta. Untuk melihat
hasil uji di lokasi berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.

2. Melihat Retribusi Bulanan
Untuk melihat berkala bulanan, dapat dilakukan dengan meng- klik Bulanan pada kolom periode

dan pilih Bulan yang diinginkan. Setelah menentukan

bulan yg diinginkan, Klik tombol

.

Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

Pada layar akan terlihat total retribusi bulanan pada masing-masing lokasi PKB Jakarta. Untuk
melihat hasil uji di lokasi berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.

3. Melihat Retribusi Tahunan
Untuk melihat berkala tahunan, dapat dilakukan dengan meng- klik Tahunan pada kolom periode

dan pilih Tahun yang diinginkan. Setelah menentukan

tahun yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat total retribusi pada masing-masing lokasi PKB Jakarta. Untuk melihat hasil
uji di lokasi berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.

D. Menu Persediaan
Pada Persediaan terdapat 3 menu diantaranya Menu Buku Uji, Menu Stiker, Menu Plat Uji.

1) Menu Buku Uji
Menu buku digunakan untuk melihat penggunaan & ketersediaan buku uji pada seluruh
UPPKB di DKI Jakarta. Pada menu ini terdapat , Periode & tanggal untuk mencari jumlah buku yg
tersedia & terpakai pada periode tertentu.
Periode digunakan untuk memfilter laporan UPPKB, terdiri dari Harian, Bulanan, Tahunan.
a. Harian : Harian untuk melihat pemakaian & sisa buku uji hari tertentu
b. Bulan : Bulan untuk melihat pemakaian & sisa buku uji pada bulan tertentu
c. Tahun : Tahun untuk melihat pemakaian & sisa buku uji pada tahun tertentu

1. Melihat Pemakaian Buku Uji
Untuk melihat Pemakaian buku uji, dapat dilakukan dengan memilih Harian/Bulanan/Tahuan

pada kolom periode

dan pilih tanggal yang diinginkan.

Setelah menentukan tanggal yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat Pengadaan tahunan, penggunaan lalu (pemakaian sebelumnya),
pemakaian (pemakaian pada periode yang dipilih), dan sisa buku uji yang tersedia. Untuk
melihat hasil uji di lokasi yang berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.
Untuk melihat No. Seri buku yang dikeluarkan, dapat dengan cara menekan tombol
. Dengan menekan tombol tersebut maka akan tampil No. Seri
buku yang dikeluarkan.

2) Menu Stiker
Menu Stiker digunakan untuk melihat penggunaan & ketersediaan stiker pada seluruh
UPPKB di DKI Jakarta. Pada menu ini terdapat , Periode & tanggal untuk mencari jumlah buku yg
tersedia & terpakai pada periode tertentu.
Periode digunakan untuk memfilter laporan UPPKB, terdiri dari Harian, Bulanan, Tahunan.
d. Harian : Harian untuk melihat pemakaian & sisa stiker hari tertentu
e. Bulan : Bulan untuk melihat pemakaian & sisa stiker pada bulan tertentu
f.

Tahun : Tahun untuk melihat pemakaian & sisa stiker pada tahun tertentu

2. Melihat Pemakaian Stiker
Untuk melihat pemakaian stiker, dapat dilakukan dengan memilih Harian/Bulanan/Tahuan

pada kolom periode

dan pilih tanggal yang diinginkan.

Setelah menentukan tanggal yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat Pengadaan tahunan, penggunaan lalu (pemakaian sebelumnya),
pemakaian (pemakaian pada periode yang dipilih), dan sisa stiker yang tersedia. Untuk
ketersediaan di lokasi yang berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.
Untuk melihat No. Seri stiker yang dikeluarkan, dapat dengan cara menekan tombol
. Dengan menekan tombol tersebut maka akan tampil No. Seri
stiker yang dikeluarkan.

3) Menu Plat Uji
Menu plat uji digunakan untuk melihat penggunaan & ketersediaan plat uji pada seluruh
UPPKB di DKI Jakarta. Pada menu ini terdapat , Periode & tanggal untuk mencari jumlah buku yg
tersedia & terpakai pada periode tertentu.
Periode digunakan untuk memfilter laporan UPPKB, terdiri dari Harian, Bulanan, Tahunan.
g. Harian : Harian untuk melihat pemakaian & sisa plat uji hari tertentu
h. Bulan : Bulan untuk melihat pemakaian & sisa plat uji pada bulan tertentu
i.

Tahun : Tahun untuk melihat pemakaian & sisa plat uji pada tahun tertentu

3. Melihat Pemakaian Plat Uji
Untuk melihat Pemakaian plat uji, dapat dilakukan dengan memilih Harian/Bulanan/Tahuan

pada kolom periode

dan pilih tanggal yang diinginkan.

Setelah menentukan tanggal yg diinginkan, Klik tombol
Setelah mengklik tombol Cari, maka akan tampil layar seperti berikut.

.

Pada layar akan terlihat Pengadaan tahunan, penggunaan lalu (pemakaian sebelumnya),
pemakaian (pemakaian pada periode yang dipilih), dan sisa buku uji yang tersedia. Untuk
melihat hasil uji di lokasi yang berbeda, dapat dilakukan dengan menggeser layar.
Untuk melihat No. Seri buku yang dikeluarkan, dapat dengan cara menekan tombol
. Dengan menekan tombol tersebut maka akan tampil No. Seri
buku yang dikeluarkan.

