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PENGERTIAN
Service Kendaraan Dinas adalah prosedur kegiatan yang dilakukan oleh petugas
yang ditunjuk diketahui oleh Ka. Subbag Umum dan Perlengkapan FISIP UB
guna kelancaran sarana transportasi tugas dinas.

TUJUAN
Untuk kelancaran transportasi tugas kedinasan dilingkungan FISIP UB.

RUANG LINGKUP
Seluruh Pimpinan/Bagian/Sub Bagian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Brawijaya.

DEFINISI
1. Pengguna jasa layanan adalah semua pihak yang mendapatkan manfaat dari
layanan oleh FISIP UB baik berupa jasa, barang, maupun tindakan
administrasi secara langsung maupun tidak langsung, untuk internal (dosen
dan pegawai).
2. Sarana transportasi yang berupa kendaraan bermotor roda 4 dan 2 adalah
milik negara yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan
di lingkungan FISIP UB
3. Perbaikan kendaraan dinas pada bengkel yang ditunjuk
4. Media Penyampaian adalah perlengkapan baik nyata maupun virtual tempat
pengguna jasa layanan menyampaikan keluhan/permintaan berupa form,
alamat e-mail khusus.
5. Subyek permintaan/ keluhan adalah jenis layanan yang diminta/ dikeluhkan
oleh pengguna jasa.
6. Pejabat atau petugas adalah staf yang ditunjuk oleh Kasubbag dan diberi
tugas untuk melaksanakan menjemput serta menghantarkan Pimpinan
untuk kepentingan dinas di lingkungan FISIP UB.
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RUJUKAN
Borang dan Manual organisasi FISIP UB

GARIS BESAR PROSEDUR
1. Petugas yang ditunjuk mengecek dan melaporkan kepada kasubag umum
dan perlengkapan, bila ada kendaraan dinas yang perlu perawatan dan
service.
2. Kasubag

Umum

kerumahtanggaan

dan
mencek

Perlengkapan
kebenaran

dari

meminta
laporan

Koordinator
petugas

yang

bersangkutan
3. Koordinator Kerumahtanggaan melaporkan hasil pengecekan kembali ke
Kasubag Umum dan Perlengkapan.
4. Koordinator Kerumahtanggaan memberikan delegasi ke petugas yang
ditunjuk untuk melaksanakan perbaikan.
5. Petugas yang ditunjuk memperbaiki sesuai kerusakan dengan rekomendasi
rekomendasi :
a. Rusak dapat diperbaiki
b. Rusak dapat diperbaiki dengan penggantian suku cadang
c. Rusak dapat diperbaiki melalui pihak ke tiga
d. Rusak tidak dapat diperbaiki
6. Setelah kendaraan diperbaiki,petugas yang ditunjuk melaporkan ke
kasubag umum dan perlengkapan.
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BAGAN ALIR

PELAKSANA

PROSEDUR
Mulai

Mengecek dan melaporkan kepada

Petugas yang ditunjuk

kasubag umum dan perlengkapan bila

Borang laporan kerusakan.

ada kendaraan dinas yang perlu
perawatan dan service

Kasubag Umum dan Perlengkapan

Kasubag Umum dan
Perlengkapan

meminta Kepala urusan rumah tangga

Borang laporan kerusakan

mencek kebenaran dari laporan

Melaporakan hasil re-check ke Kasubag

Koordinator
Kerumahtanggaan

Umum dan Perlenfkapan untuk
meminta persetujuan perbaikan

Memberikan delegasi ke petugas yang
ditunjuj untuk melaksanakan perbaikan

Memperbaiki sesuai kerusakan, dengan

Petugas yang
ditunjuk

rekomendasi :

a. Rusak dapat diperbaiki
b. Rusak dapat diperbaiki dengan
penggantian suku cadang
c. Rusak dapat diperbaiki melalui
pihak ke
tiga
d. Rusak tidak dapat diperbaiki
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Borang laporan kerusakan

Petugas yang

Setelah kendaraan
diperbaiki,melaporkan ke kasubag

ditunjuk

umum dan perlengkapan

Selesai
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