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SALINAN 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR   06    TAHUN 2002 

 

T E N T A N G 

 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerah berkaitan 

dengan kewenangan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan 

Pasal 11 Ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka sebagai upaya untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dan 

keselamatan lalu lintas kendaraan di jalan  perlu penentuan laik jalan 

bagi kendaraan bermotor dengan pengujian Kendaraan Bermotor;  
 

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam konsideran 

huruf a di atas, perlu  diatur dalam suatu Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa  

Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 ); 
 

  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3480); 
 

  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3685 ); 
 

  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3839); 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Undang……..
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  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 
 

  6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3241 ); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 

tentang Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor di Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 
 

 

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 

tentang  Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3530); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  

Nomor  3952 ); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4139 ); 
 

  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 

tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan 

Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 
 

  15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

 

  16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan ( Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan  Tahun  2000  Nomor 21 ); 
 

  17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun  2002 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ( Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan  Tahun  2002,  Nomor   01,  Seri  C ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan…….. 
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Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PASURUAN, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG  

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kota Pasuruan; 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan; 

d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan; 

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan; 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor, yang 

selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Perhubungan yang mempunyai wewenang melaksanakan Pengujian 

Kendaraan Bermotor di Daerah; 

g. Jalan adalah jalan yang diperuntukan Lalu Lintas Umum; 

h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari 
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor; 

i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

teknik yang berada pada kendaraan itu; 

j. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan 

bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang 

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – 

barang khusus; 

k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 

l. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut 

barang yang seluruh bebannya  ditumpu oleh alat itu sendiri dan 

dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; 

m. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut 

barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu 

oleh kendaraan bermotor penariknya; 

n. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor, kereta 
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di 

jalan; 

o. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan 

atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan 

persyaratan teknis dan laik jalan; 

p. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis 

tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan 

Kepala Dinas; 

 

 
q. Tanda…….. 
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q. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan 

pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data 

kendaraan yang tercantum dalam buku uji; 

r. Uji Berkala adalah pengujian kendaran bermotor yang dilakukan secara 
berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan 

dan kendaraan khusus; 

s. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku dan 

berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, 

kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus; 

t. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang 

berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan 

bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 

u. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak  - banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi , baik dengan maupun tanpa perlengkapan 

pengangkutan, bagasi; 

v. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 

( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan, bagasi; 

w. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang 

termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus; 

x. Jumlah berat beban yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB 

adalah berat maximum kendaraan bermotor berikut muatannya yang 

diperbolehkan menurut rancangannya; 

y. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun,  Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 

politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan  

bentuk Badan  lainnya; 

z. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

aa. Retribusi Pengujian Kendaraan Bemotor  yang selanjutnya dapat 

disingkat Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas dan atau 

pelayanan teknis kendaraan oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau badan; 
 

BAB II 
 

KETENTUAN PENGUJIAN 
 

PASAL 2 

 

(1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan 

kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan harus sesuai dengan 

peruntukannya, dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta 

wajib diuji berkala; 

(2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan terhadap mobil barang melalui rekomendasi peruntukan 

mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum; 

  
 

 

 

 

(3) Peruntukan…….. 
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(3) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan pula  terhadap mobil bus atau mobil penumpang melalui 

rekomendasi trayek kendaraan umum; 

(4) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian berupa 

pengujian yang dilakukan secara berkala; 

(5) Pemilik atau pemegang  kendaraan sebagaimana  dimaksud pada ayat 

(1), wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya sesuai asal 

domisili kepada pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu  

pengujiannya  selambat – lambatnya  1 ( satu ) bulan sebelum habis 

masa berlakunya uji berkala. 

(6) Penetapan peruntukan dan pengujian kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), 

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam hal ini dilaksanakan oleh 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; 

(7) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah proses 

pemeriksaan kendaraan agar kendaraan bermotor yang akan 

digunakan di jalan, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan 

yang harus dipenuhi;  

(8) Penguji yang melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), adalah Tenaga Penguji Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan bidang 

perhubungan yang berlaku; 

(9) Pelaksanaan persyaratan dan tata cara pengujian ditetapkan oleh 

Kepala Daerah sesuai peraturan Perundang –undangan yang berlaku. 
 

Pasal 3 
 

Dikecualikan dari ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan atau 

kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. 

 

Pasal 4 
 

(1) Penetapan peruntukan dan pengujian kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan atas permohonan 

yang bersangkutan dengan menunjukan surat – surat sebagai 

keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan ditetapkan 

dan diuji; 

(2) Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat 

dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai 

berikut : 

a. telah memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi; dan 

b. telah melengkapi bukti pembayaran Retribusi Pengujian  

Kendaraan Bermotor; 

(3) Terhadap kendaraan bermotor yang pada pengujian telah memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan tanda bukti lulus uji 

berupa buku uji berkala dan tanda uji berkala; 

(4) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala 

dan memperoleh tanda bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 3 ), harus dilengkapi dengan tanda samping; 

(5) Jangka waktu berlakunya uji berkala adalah 6 ( enam ) bulan. 

 
 

 

 

Pasal 5…….. 
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Pasal 5 

 

(1) Jika suatu kendaraan tidak lulus uji berkala, petugas penguji wajib 

memberitahukan secara tertulis perbaikan – perbaikan yang harus 

dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan yang bersangkutan 

dan harus dilakukan pengujian ulang yang waktu dan tempatnya 

diberitahukan oleh penguji; 

(2) Kewajiban pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diperlakukan sebagai pemohon baru manakala dalam perbaikan 

tersebut melebihi jangka waktu 2 ( dua ) kali 24 ( dua puluh empat ) 

jam. 

 

Pasal 6 

 

(1) Jika pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan 

penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka pemilik 

atau pemegang kendaraan dapat mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada atasan langsung Petugas Penguji; 

(2) Apabila keberatan pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat disetujui, maka dapat dilakukan pengujian ulang tanpa 

dipungut biaya lagi. 

 

Pasal 7 

 

(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang 

telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji 

berkala berupa buku uji berkala dan tanda uji berkala yang berlaku di 

seluruh wilayah Indonesia;  

(2) Bagi kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji berkala 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila : 

a. terjadi kehilangan atau kerusakan; 

b. kendaraan dimutasikan atau numpang uji ke Daerah lain; 

c. perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak sesuai dengan 

data kendaraan dalam buku uji; 

d. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai 
lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji; dan 

e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat 

melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan – alasannya; 

maka pemilik kendaraan harus melaporkan secara tertulis kepada 

Kepala Dinas Perhubungan di Daerah pelaksana pengujian yang 

menerbitkan bukti lulus uji berkala. 

 

BAB III 
 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 8 

 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi 

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, 

Permohonan Perubahan atau Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji dan atau 

Penerbitan Rekomendasi Teknik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 
 

 

 

 

 

 

Pasal 9…….. 
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Pasal 9 

 

Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas dan atau pelayanan teknis 

kendaraan yang meliputi : 

a. penyediaan pelataran parkir; 

b. penyediaan peralatan uji kendaraan; 

c. pelayanan pengujian kendaraan; 

d. pelayanan pemberian / penggantian tanda bukti lulus uji; dan 

e. pelayanan penerbitan rekomendasi teknik. 

 

Pasal 10 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan 

atau menggunakan jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 

 

BAB IV 
 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 11 

 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

Umum. 

 

BAB V 
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 12 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis atau 

ukuran kendaraan. 

 

BAB VI 
 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI 
 

Pasal 13 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip 

Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan 

pelayanan pengujian dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

masyarakat dan aspek keadilan; 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi, 

prasarana, pemeliharaan dan biaya operasional. 

 

BAB VII 
 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI 
 

Pasal 14 

 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan  pelayanan 

Pengujian Kendaraan Bermotor  dikenakan Retribusi; 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar lunas sebelum 

tanda bukti lulus uji berkala diberikan; 

  

 

 
(3) Terhadap…….. 
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(3) Terhadap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi. 

 

Pasal 15 

 

(1) Struktur tarip Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan 

jenis atau ukuran kendaraan; 

(2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan 

Bermotor ditetapkan sebagai berikut : 

a.  biaya Pengujian Kendaraan Bermotor : 

1. JBB < 3.500 Kg sebesar Rp. 25.000,00,- ( dua puluh lima ribu 

rupiah ) / setiap kendaraan; 

2. JBB > 3.500 Kg sebesar Rp. 35.000,00,- ( tiga puluh lima ribu 
rupiah ) / setiap kendaraan; 

b.  biaya Pengujian Kereta Gandengan / Kereta Tempelan : 

1. JBB < 5.000 Kg sebesar Rp. 25.000,00,- ( dua puluh lima ribu 

rupiah ) / setiap kendaraan; 

2. JBB > 5.000 Kg  sebesar Rp. 30.000,00,- ( tiga puluh  ribu 

rupiah ) / setiap kendaraan; 

c.  biaya kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor : 

1. Buku Uji sebesar Rp. 6.000,00,- ( enam ribu rupiah ) / setiap 
kendaraan; 

2. Tanda Uji sebesar Rp. 4.000,00,- ( empat ribu rupiah ) / setiap 

kendaraan; 

d.  Pemberian     rekomendasi   teknis   sebesar   Rp. 5.000,00,-             

( lima ribu rupiah ) untuk semua jenis kendaraan; 

e.  rekomendasi mutasi dan numpang uji ke luar Daerah sebesar Rp. 

10.000,00,- ( sepuluh ribu rupiah ); 

f.  biaya pendaftaran uji sebesar Rp. 3.000,00,- ( tiga ribu rupiah ) / 

setiap kendaraan. 

 

BAB VIII 
 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 16 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan  

Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan. 

 

BAB IX 
 

MASA RETRIBUSI 
 

Pasal 17 

 

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya Tanda Bukti Lulus Uji 

Berkala. 

 

BAB  X 
 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
 

Pasal 18 
 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; 

(2) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Daerah. 
 

 
BAB XI…….. 
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BAB XI 

 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 19 

 

Sanksi administrasi dikenakan pada Wajib Retribusi apabila : 
 

a.  keterlambatan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), 

dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari biaya 

Pendaftaran Uji; 
 
 

b.  kendaraan sudah didaftar pengujiannya, tidak datang tepat pada waktu 

yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan 

pengujian sebesar 1 ( satu ) kali biaya Pendaftaran Uji; 
 
 

c.  kendaraan habis masa ujinya dan tidak diuji berkala tepat waktu, 

dikenakan tambahan Biaya Uji sebesar Rp. 10.000,00,- ( sepuluh ribu 

rupiah ) setiap keterlambatan 1 hari sampai dengan 1 bulan; 
 
 

d.  penggantian Buku Uji yang hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 

25.000,00,- ( dua puluh lima ribu rupiah ); 
 
 

e.  penggantian Tanda Uji Berkala karena hilang dikenakan biaya sebesar 

Rp. 10.000,00,- ( sepuluh ribu rupiah ); 
 

f.  penggantian Buku  uji  karena rusak dan Pembaharuan Buku Uji 

dikenakan  biaya  sebesar  Rp. 15.000,00,- ( lima  belas  ribu  rupiah ); 

dan 
 
 

g.  kendaraan Wajib Uji yang dinyatakan Tidak Lulus Uji dan tidak dapat 

memenuhi perbaikan atau kekurangan persyaratan teknis laik jalan 

sesuai waktu yang ditentukan dikenakan Biaya Daftar Ulang sebagai 

Pemohon baru. 

 

Pasal 20 

 

Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, 

ditetapkan setinggi – tingginya 36 ( tiga puluh enam ) bulan keterlambatan 

uji. 

 

BAB XII 
 

KETENTUAN PENGAWASAN 
 

Pasal 21 

 

(1) Kepala Daerah menugaskan Kepala Dinas Perhubungan sebagai 

pelaksana pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun 

operasional penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 

(2) Kepala Dinas Perhubungan secara berkala melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala 

Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB XIII…….. 
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BAB XIII 

 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 22 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

         Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 
 

 

 

 

Disahkan di    P a s u r u a n 

pada tanggal    12 JAN 2002 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

 

Ttd, 

 

 

 AMINUROKHMAN 

 

 

 

 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal       12 JAN 2002 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

 

Ttd, 

 
 

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO 

Pembina Utama Muda 

NIP. 510 040 490 

 

Sesuai dengan aslinya, 

Sekretaris Daerah Kota Pasuruan 

Ub. 

Kepala Bagian Hukum 

 

 

 

DIDIK KUSWAHJUDI, SH 

Pembina 

NIP. 510 095 391 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002   TANGGAL 12 JANUARI 

NOMOR   02    SERI  C  
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P E N J E  L A S A N 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR   06   TAHUN   2002 
 

T E N T A N G 
 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

I. UMUM 

 

Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan dalam upaya pelaksanaan  Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan 

bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber 

dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, 

pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.  

Bahwa melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor, diharapkan akan dapat   mewujudkan ketertiban dan keselamatan 

lalu lintas kendaraan di jalan dan Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas 

pemberian pelayanan  Pengujian Kendaraan Bermotor dengan fasilitas yang disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

  
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1          

huruf  a s/d g 

 

: 

 

Cukup jelas 

huruf  h : Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor 

adalah kereta gandengan, kereta tempelan yang 

dirangkai dengan kendaraan bermotor. 

huruf  i : Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus atau 

pengangkut barang – barang khusus dalam ketentuan 

ini adalah kendaraan bermotor yang dirancang 

secara khusus, antara lain kendaraan pengangkut 

peti kemas, kendaraan pengangkut barang berbahaya 

dan beracun, mobil pemadam kebakaran mobil 

ambulans, mobil jenazah, forklift yang berlalu lintas 

di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi 

peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi 

peralatan kerja, kendaraan yang masih dalam tahap 

penelitian, kendaraan yang dilengkapi dengan 

peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan 

bermotor untuk menjajakan barang dagangan. 

huruf  j s/d t : Cukup jelas. 

huruf  u : Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah 

kendaraan bermotor untuk penumpang yang 

memiliki jarak sumbu 3,0 meter atau lebih walaupun 

jumlah tempat duduknya kurang dari 8    ( delapan ) 

tidak termasuk pengemudi. 

huruf  v s/d ee : Cukup jelas 

Pasal 2 : Cukup jelas 

Pasal 3 : Cukup jelas 

Pasal 4 : Cukup jelas 

Pasal 5 

Ayat (1) 

 

: 

 

Cukup jelas 

   

 

Ayat (2)…….. 
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Ayat (2) : Pengertian jangka waktu 2 kali 24 jam adalah 

pelaksanaannya mengikuti aturan jam kerja Pegawai 

Negeri Sipil sesuai peraturan perundang – undangan 

yang berlaku. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

 

: 

 

Terhadap keberatan secara tertulis, atasan penguji 

dapat menolak dengan disertai alasan – alasan teknik 

atau menerima dengan memerintahkan kepada 

penguji lainnya untuk melakukan uji ulang. 

Ayat  (2) : Cukup jelas. 

Pasal 7 : Cukup jelas. 

Pasal 8 : Cukup jelas. 

Pasal 9  : Cukup jelas. 

Pasal 10 : Cukup jelas. 

Pasal 11 : Cukup jelas. 

Pasal 12 : Cukup jelas. 

Pasal 13 : Cukup jelas. 

Pasal 14 : Cukup jelas. 

Pasal 15 : Cukup jelas. 

Pasal 16 : Cukup jelas. 

Pasal 17 : Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

 

: 

 

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan 

adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan 

retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa 

Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan 

pihak ketiga. 

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan 

retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak 

bekerja sama badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut 

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis 

retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan 

retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan 

pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya 

retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan 

penagihan retribusi. 

Ayat (2) : Cukup jelas. 

Pasal  19 

Huruf a 

 

: 

 

Pengertian yang dimaksud adalah untuk kendaraan 

baru. Pemilik kendaraan wajib uji, wajib melaporkan 

dan mendaftarkan kendaraannya sesuai azas domisili 

kepada pelaksana pengujian kendaraan bermotor 

untuk dijadwalkan pengujiannya selambat – 

lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah diterbitkan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) bagi kendaraan 

uji pertama dan untuk uji berkala selambat – 

lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum habis masa 

berlakunya uji. 

Huruf  b s/d g : Cukup jelas. 

Pasal  20 : Cukup jelas. 

Pasal  21 : Cukup jelas. 

Pasal  22 : Cukup jelas. 
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