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PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 1� TAHUN 2017 

TENT ANG 

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good 
Governance) perlu kiranya meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat di Kota Mojokerto khususnya layanan dibidang pengujian 
kendaraan bermotor ; 

b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien serta 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
maka perlu menetapkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, 
yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I 
Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Pengujian Type Kendaraan Bermotor ; 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang 
Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta 
Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya; 

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru ; 

9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru ; 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang 
Pengujian Kendaraan Bermotor ; 

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Urn um. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN 
KENDARAAN BERMOTOR 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Mojokerto. 
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kata Mojokerto. 
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 

Perhubungan Kata Mojokerto. 
5. Unit pengujian kendaraan bermotor adalah Unit Pelaksanaan Tugas Pengujian 

Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kata Mojokerto. 
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan Tidak Bermotor. 
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik 

berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga 

manusia dan/atau hewan. 
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat 

duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak 
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 
lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya 
untuk mengangkut barang. 

12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya 
ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor. 

13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik 
dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya. 

14. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau 
memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan 
Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 

16. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala 
terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang 
dioperasikan di jalan. 

17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. 
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18. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang 
memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, 
spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji. 

19. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian Fisik yang 
memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji. 

20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat 
maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut 
rancangannya. 

21. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah 
berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan 
menurut rancangannya. 

22. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum 
Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang 
dilalui. 

23. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat 
maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan 
berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 

24. Kalibrasi adalah Kegiatan Pengecekan alat uji kendaraan bermotor untuk menentukan 
keakurasian alat pengujian kendaraan. 

25. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, 
sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta 
gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau 
dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah 
disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang 
merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan 
bermotor. 

26. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat 
Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, 
kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis. 

27. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, 
mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. 

28. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah 
domisili kendaraan. 

29. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah 
unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan 
uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala. 

30. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi dan/atau badan. 

BAB II 
KENDARAAN WAJIB UJI 
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Pasal2 

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

(2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala. 

(3) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, 
kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah 
wajib melakukan uji berkala. 

(4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan 
sekali. 

(5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan : 
a. Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan 
b. Pengesahan hasil uji. 

Pasal 3 

(1) Jen is pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari : 
a. Uji berkala kendaraan bermotor meliputi : 

1. Uji berkala pertama; 
2. Uji berkala lanjutan. 

b. Numpang Uji meliputi: 
1. Numpang uji masuk; 
2. Numpang uji keluar. 

c. Mutasi uji meliputi: 
1. Mutasi uji masuk; 
2. Mutasi uji keluar. 

d. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi); 
e. Ubah sifat kendaraan bermotor; 
f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan; 

(2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap : 
a. Mobil penumpang umum; 
b. Mobil bus; 
c. Mobil barang; 
d. Kereta gandengan; 
e. Kereta tempelan. 

BAB Ill 
PERSYARATAN 

Pasal4 

(1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1 ), pemohon harus mengajukan permohonan. 
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukan 
dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi : 

1. Uji Berkala Pertama 
a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti 

pembayaran pajak kendaraan bermotor; 
b) Asli sertifikat registrasi uji tipe; 
c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode 

registrasi; 
d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik 

perusahaan; 
g) Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan; 
h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin. 

2. Uji Berkala Lanjutan 
a) Asli dan fotokopi kartu uji; 
b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor; 
c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik 

perusahaan; 
f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; 
g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji. 

b. Numpang Uji meliputi : 
1. Numpang Uji Masuk 

a) Asli dan fotokopi kartu uji; 
b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor; 
c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; 
g) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal; 
h) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji. 

2. Numpang Uji Keluar 
a) Asli dan fotokopi kartu uji; 
b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor; 



7 

c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 
kendaraan bermotor milik perorangan; 

d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
e) Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji; 
f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan. 

c. Mutasi Uji meliputi : 
1. Mutasi Uji Masuk 

a) Asli dan fotokopi kartu uji; 
b) Asli kartu induk kendaraan bermotor; 
c) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor terbaru; 
d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; 
h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode 

registrasi; 
i) Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal; 
j) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji. 

2. Mutasi Uji Keluar 
a) Asli dan fotokopi kartu uji; 
b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor terbaru; 
c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan. 

d. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi) : 
1. Asli dan fotokopi kartu uji; 
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor terbaru; 
3. Sertifikat registrasi uji tipe; 
4. Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau 

kode registrasi; 
5. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
6. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; 
7. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
8. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; 
9. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji. 

e. Ubah Sifat Kendaraan Bermotor : 
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1. Asli dan fotokopi kartu uji; 
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor terbaru; 
3. Menunjukan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat 

pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan; 
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi 

kendaraan bermotor milik perorangan; 
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon; 
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
7. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; 
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji. 

f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan : 
1. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan 
2. Asli dan fotokopi kartu uji; 
3. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran 

pajak kendaraan bermotor terbaru; 
4. Surat pengantar Kepala lnstansi; 
5. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; 
6. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji. 

Pasal5 

(1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan 
permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti. 

(2) Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. Menunjukan dan/ atau melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian 

setempat, serta bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media 
massa bagi bukti lulus Uji Berkala yang hilang; atau 

b. Bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENGUJIAN 

Pasal6 

(1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki 
kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor 

(2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
pengujian kendaraan bermotor tetap. 

(3) Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan peralatan uji mekanis 
berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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(4) Bagan alur proses pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

(5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b 
angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan 
pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis yang 
dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

(6) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian, 
diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor. 

(7) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk kartu uji dan 
tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

(8) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat data 
mengenai: 
a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe; 
b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor; 
c. nomor uji Kendaraan; 
d. nama pemilik; 
e. alamat pemilik; 
f. merek dan tipe; 
g. jenis; 
h. tahun pembuatan atau perakitan; 
i. isi silinder; 
j. daya motor penggerak; 
k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor; 
I. berat kosong Kendaraan; 
m.konfigurasi sumbu roda; 
n. ukuran ban; 
o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui; 
p. ukuran utama Kendaraan; 
q. daya angkut; 
r. masa berlaku hasil uji; 
s. bahan bakar yang digunakan; 
t. hasil uji; 
u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; 
v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus. 

(9) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat 
keterangan mengenai : 
a. nomor kendaraan; 
b. nomor uji Kendaraan; 
c. JBI dan/atau JBKI; 
d. daya angkut orang dan barang; 
e. masa berlaku uji Kendaraan; 
f. muatan sumbu terberat. 

(10) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi 
nomor uji Kendaraan Bermotor. 



10 

(11) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) 
harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, 
kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian. 

(12) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) 
berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan 
wajib uji. 

Pasal? 

(1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan 
surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Ill Peraturan 
Walikota ini. 

(2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan : 
a. item yang tidak lulus uji; 
b. alasan tidak lulus uji; 
c. perbaikan yang harus dilakukan; dan 
d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. 

(3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala 
Dinas Perhubungan. 

(4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Kepala Dinas 
Perhubungan menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak 
dikenakan tarif retribusi. 

(5) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak, maka 
kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat 
mengajukan permohonan keberatan kembali. 

(6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(5) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam 
surat keterangan tidak lulus uji. 

(7) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai pemohon 
baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung dari 
dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji. 

Pasal 8 

(1) Uji Berkala terhadap kendaran bermotor wajib Uji Berka la, untuk pertama kali dilakukan 
setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 

(2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan. 
(3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

wajib dilakukan uji Berkala berikutnya. 
(4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling 

cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji. 
(5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib 

mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini. 
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Pasal9 

(1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tern pat Kendaraan Bermotor 
diregistrasi. 

(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit 
pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain. 

(3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian 
Numpang Uji keluar. 

(4) Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
untuk 1 (satu) kali uji. 

(5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan 
bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut : 
a. kartu uji berkala habis kolom pengesahannya; 
b. kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca; 
c. kartu uji berkala dipalsukan. 

(6) Tidak dibenarkan melaksanakan numpang uji terhadap kendaraan yang masih berada 
dalam satu wilayah propinsi dan/atau yang berada pada wilayah propinsi yang 
bersebelahan dengan wilayah propinsi tempat Unit pengujian kendaraan bermotor yang 
menjadi daerah tujuan numpang uji. 

Pasal 10 

(1) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada Unit pengujian 
kendaraan bermotor apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar 
wilayah daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan. 

(2) Tidak dibenarkan numpang uji kendaraan ke daerah lain lebih dari 1 (satu) kali, kecuali 
dilakukan mutasi uji kendaraan. 

(3) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan. 

(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh lnstansi yang 
berwenang untuk proses lebih lanjut. 

(5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap 
kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji apabila ditemukan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal 

kendaraan bermotor sebelum dimutasi; 
b. Tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi 

kendaraan wajib uji di daerah asal. 
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Pasal 11 

(1) Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas 
penguji Kendaraan Bermotor. 

(2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat 
keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai 
pertimbangan penghapusan kendaraan. 

(3) Usulan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional agar diajukan karena 
keterpaksaan mengingat kondisi kendaraan yang bersangkutan sudah tidak dapat 
dipergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya 
guna, dan tidak berhasil guna. 

(4) Kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan penghapusannya adalah 
kendaraan dinas operasional yang sudah terus menerus dipergunakan melebihi jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun pemakaian terhitung mulai tanggal, bu Ian, tahun perolehannya 
tercatat dalam daftar inventaris instansi terkait. 

(5) Kendaraan bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti: mobil 
ambulance, mobil sel lembaga permasyarakatan, mobil tahanan kejaksaan, mobil 
tahanan kepolisian, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli, dan tugas khusus lainnya, 
belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia kendaraan baru 
sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi instansi terkait. 

BABV 
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Pasal 12 

Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon dengan membawa kendaraan uji mengajukan permohonan uji kendaraan 

bermotor di loket pelayanan dengan melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya 
retribusi uji. 

b. Petugas pada loket pelayanan 
1) Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon; 
2) Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima 

pembayaran retribusi uji; 
3) Memberitahukan kepada Pemohon untuk masuk ke ruang pengujian kendaraan 

sesuai antrian uji. 
c. Petugas penguji di gedung uji 

1) melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan 
dan ambang batas laik jalan kendaraan sebagaimana format Pengujian berkala ; 

2) melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem 
informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB); 
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3) memberitahukan dan/atau menunjukan secara visual tentang kerusakan teknis 
kendaraan kepada pemohon uji. 

d. Petugas pengesah hasil uji 
1) memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pad a kartu uji dan 

memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji; 
2) memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus 

uji; 
3) dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau 

menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk 
menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang 
diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui; 

4) setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka 
akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji. 

BABVI 
SURAT DAN PENANDATANGANPELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Bagian Kesatu 
Jenis dan Bentuk Surat 

Pasal 13 

(1) Jen is surat dan rekomendasi yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor terdiri dari : 
a. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan; 
b. Surat Keterangan Numpang Uji kendaraan; 
c. Surat keterangan kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi) ; 
d. Surat keterangan kendaraan bermotor ubah sifat; 
e. Surat Keterangan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Usulan Penghapusan. 

(2) Format surat Keterangan yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran IV 
Peraturan Walikota ini. 

(3) Bagan alur proses untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam 
Lampiran V Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 
Penandatanganan 

Pasal 14 

(1) Penandatanganan Jen is surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan. 
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(2) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.2 
dilakukan oleh Petugas pengesah hasil uji. 

(3) Penandatangan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan. 
(4) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilimpahkan kewenangan penandatangananya 
kepada Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana. 

BAB VII 
RETRIBUSI 

Pasal 15 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor 
yang diuji. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini. 

Pasal 16 

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bu Ian. 
(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan 

bermotor wajib uji mengalami : 
a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan fisik pada 

kendaraan bermotor; 
b. perubahan fisik sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik 

dan/atau teknis. 

BAB VIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 17 

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) 
dari target yang telah ditetapkan. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto. 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRASI 
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Pasal 18 

Dalam hal kendaraan wajib uji tidak diujikan tepat pada waktunya dikenakan 
sanksiadministrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2 % 
(duapersen) dari biaya pokok retribusi. 

BABX 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 19 

(1) Dalam hal adanya laporan tentang terjadi pelanggaran dalam penerimaan retribusi 
pengujian kendaraan bermotor maka Walikota dapat membentuk Tim evaluasi yang 
diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pelanggaran dibidang 
penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 

(3) Wewenang Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan 
bermotor; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. 

BABXI 
PENGADUAN 

Pasal20 

Ketentuan tentang pengaduan, saran dan masukan terhadap hal hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selanjutnya akan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan. 
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BAB XII 
PENUTUP 

Pasal21 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 16 Januari 2017 

WAUKOTA MOJOKERTO 

ittd 

MAS.'UD YUINUS 

diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 16 J anuar t 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKIERTO 

ttdl 

MAS AGOES NIRIBITO .M.'W.«5.H.,M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIIP ll9·57,09·ll 7 1918310·9· ll rmn 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 

Sali'nan sesual denga[lfl aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJIHARDJONO,SH 
NIP. 196007291 198503 1 007 

14 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14- TAHUN 2017 
TANGGAL : 16 JAl'IDARI 2017 

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN 

KOTA MOJOKERTO 

PEMOHON 

+--, 
I 
I 
I 
I 
I 

LO KET 
PELA YANAN 

Tidak Lulus Uji 

I 
I Lulus Uji 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PENGUJIAN 
KENDARAAN 

WALIIKOTA MOJOKIEIRTO 

ttd 

MAS'UD YUNUS 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14- TAHUN 2017 
TANGGAL 16 JANUARI 2017 

• PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiii liiii�iiii 1�iiii nSiiii syiiii;iiii asiiii�iiii�iiii 1�iiii -iiii ,�iiii�iiii 1)iiii�iiii 2�iiii 6� iiiioiiiiAiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---.i 

�- MOJOKERTO 61315 

PERMOHONAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 
( Berdasarkan ) 

diisi o/eh Pemohon 

a. No. Uji Kendaraan o Jenis rumah rumah 
b. No. Kendaraan h Jenis Kendaraan 
c. Nama Pemilik i No. Rangka landasan 
d. Alamat j No. Mesin 

k Jenis bahan bakar 
e. Merk/Type I To! Berakhir masa uji 
f. Tahun Pembikinan m Tgl. Permintaan uji 

Mojokerto, 
Perno hon 

( ) 

HASIL PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 
diisi oleh Petuaas 
No Bagian Yang Diperiksa Kondisi No Bagian Yang Diperiksa Kondisi No Bagian Yang Diperiksa Kondisi 
A BADAN KENDARAAN I KOMPONEN SISTEM PENERUS 0 PERLENGKAPAN 

DAYA 
1 Kebersihan/keapikan J SISTEM BAHAN BAKAR p PERALATAN PENDUKUNG 
2 Dimensi 1 Jenis bahan bakar 1 Speedometer 

3 Bentuk 2 Saluran bahan bakar 2 Perisai kolong, 
sepakbor, bumper 

4 Kaea - kaea 3 Tanqki bahan bakar 3 Kaea scion 
5 Ternoat duduk K GAS BUANG 4 Penchaous kaea 
6 Pintu - pintu 1 Saluran gas buanq 5 klakson 
B LAMPU & PEMANTUL CAHAYA 2 Emisi/Ketebalan qas buanq Q PERSYARATANTAMBAHAN 
1 l.arnou baoian depan L BERAT SUMBU 1 
2 Lampu bagian samping 1 81 .................. Kg 2 

82 ................. Kg 
3 Lampu bagian belakang 2 S1 .................. Kg 3 

82 ................. Kg 
4 Pemantul eahaya M SISTEM REM Nomor Uji: 
c SISTEM RODA 1 Saluran sistem rem 
1 Kineup roda deoan 2 Daya rem 
2 Roda-roda dan ban ·················································· Tgl. Berakhirnya masa uji : 
DSAMBUNGAN SISTEl'v .................................................. 

KEMUDI 
E SISTEM SUSPENSI ................................................. 
F RANGKA LANDASAN .................................................. Pernyataan hasil uji : 
G PENGIKAT-PENGIKAT 3 Rem parkir 
H MESIN N PERALATAN 
CATATAN: 

Diuji di : Pengujian Kendaraan Bermotor 
Dinas Perhubungan Kola Mojokerto 

Pada Tanggal 

PENGUJI 

WALIIKOTA MOJOKERTO 

ttd 

MAS'UID YUNUS 
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LAMPIRAN Ill PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14- TAHUN 2017 
TANGGAL : 16 UNUARI 2017 

PEMERINTAH KOT A MOJOKERTO 

DINAS PERHUBUNGAN 
Jalan By Pass Telp. (0321) 323660 

MOJOKERTO 61315 

KETERANGAN TIDAK LULUS UJI 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan pada Hari. , 
tanggal. , dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa 
kendaraan di bawah ini : 
1. Nomor Uji I Nomor Kendaraan 

2. Nama Pemilik 

3. Alamat Pemilik 

4. Jenis Kendaraan 

5. Merek I Tipe 

6. Tahun I Bahan Bakar 

7. Nomor Rangka I Nomor lnduk Kendaraan 

8. Nomor Mesin 

TIDAK LULUS UJI 
Dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan perbaikan - perbaikan pada : 

1. . . 

2. 

3. 

4. ··································································································································· 
5. 

Dan setelahnya agar segera melakukan pengujian ulang selambat lambatnya 

tanggal. di Pengujian Kendaraan Bermotor Din as Perhubungan kota Mojokerto. 

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .. 

Mojokerto, 

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 
DINAS PERHUBUNGAN KOTA 

MOJOKERTO 

WALIIIKOTA IMOJOKIEIRTO 

ttd 

MAS'UD YUNUS 
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14 TAHUN 2017 
TANGGAL 16 JANUARI 2017 

ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO 

PEMOHON 

�----1 
I 
I 
I 
I 
I ___________ .__ 

__ 
LO KET 

PELA YANAN 

I---�----- 
1 

Berkas tidak lengkap : 
r------ 
1 �--� 
I 
I 
I 
I 
I 

Berkas lengkap KEPALA BIDANG 
ASP 

Kepala Sub 
Bidang 

Pengujian 

WALIIKOTA MOJOKERTO 

ttd 

MAS'UD YUNUS 
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LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14 TAHUN 2017 
TANGGAL : 16 JANUARI 2017 

FORMAT SURAT PERMOHONAN & SURAT KETERANGAN PELA YANAN 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

SURAT PERMOHONAN NUMPANG UJI 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

1. Nama 

2. Alamat 

3. Pekerjaan : 

4. NIK/KSK: 

Bahwa dikarenakan 

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor pada Unit pengujian 

kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kab./Kota , dengan 

identifikasi kendaraan sebagai berikut 

a) Nomor Uji I Nomor Kendaraan 

b) Nama Pemilik 

c) Alamat Pemilik 

d) Jenis Kendaraan 

e) Merek 

f) Tipe 

g) Tahun 

h) Nomor Rangka/Nomor lnduk Kendaraan 

i) Nomor Mesin 

j) Tanggal berakhirnya masa uji 

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota 

Mojokertoberkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih. 

Mojokerto, . 

Pemohon 
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Nomor 

Si fat 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DINAS PERHUBUNGAN 
Jalan By Pass Telp. (0321) 323660 

MOJOKERTO 61315 

Mojokerto, 

Kepada 

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota 

Lampiran 

Perihal : Persetujuan Numpang Uji di- 

Menindaklanjuti permohonan Saudara/i , alamat.. . 

........................................................................... tanggal. dengan ini disampaikan 

persetujuan untuk pengujian kendaraan : 

1) Nomor Uji I Nomor Kendaraan 

2) Nama Pemilik 

3) Alamat Pemilik 

4) Jen is Kendaraan 

5) Merek 

6) Tipe 

7) Tahun 

8) Nomor Rangka I Nomor lnduk Kendaraan 

9) Nomor Mesin 

10) Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala 

a. Tempat Uji: . 

b. Tanggal berakhirnya masa uji : . 

Bahwa dikarenakan alasan , 

maka mohon kendaraan sebagaimana tersebut diatas diperkenankan di uji Unit pengujian kendaraan 

bermotor pad a Dinas Perhubungan Kota/Kab untuk satu kali 

uji dan selanjutnya Kami mohon untuk diberikan informasi tentang hasil pengujian kendaraan 

sebagaimana tersebut diatas. 

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih .. 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA MOJOKERTO 
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SURAT PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

1. Nama 

2. Alamat 

3. Pekerjaan : 

4. NIK/ KSK: 

Bahwa dikarenakan 

dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota , 

dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut : 

a. Nomor Uji I Nomor Kendaraan 

b. Nama Pemilik 

c. Alamat Pemilik 

d. Jenis Kendaraan 

e. Merek 

f. Tipe 

g. Tahun I Bahan Bakar 

h. Nomor Rangka/Nomor lnduk Kendaraan 

i. Nomor Mesin 

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kata 

Mojokerto berkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih. 

Mojokerto, . 

Pemohon 
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Nomor 

Si fat 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DINAS PERHUBUNGAN 
Jalan By Pass Telp. (0321) 323660 

MOJOKERTO 61315 

Mojokerto, 

Ke pad a 

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota 

Lampi ran 

Perihal : Mutasi Kendaraan di- 

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di bawah ini : 

1. Nomor Uji I Nomor Kendaraan 

2. Nama Pemilik 

3. Alamat Pemilik 

4. Jenis Kendaraan 

5. Merek /Type 

6. Tahun I Bahan Bakar 

7. Nomor Rangka I Norn or lnduk Kendaraan 

8. Nomor Mesin 

9. Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kuitansi 

( Rp. , No. 

10. Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala 

a. Tempat Uji 

b. Tanggal berakhirnya masa uji : 

c. Penguji 

Nam a 

NIP 

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk di mutasi ke 

Dengan Pemilik Baru 

Nam a 

Alam at 

Demikian untuk menjadi maklum dan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA MOJOKERTO 
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SURAT PERMOHONAN RUBAH BENTUK 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

1. Nam a 

2. Alam at 

3. Pekerjaan : 

4. NIK/KSK: 

Bahwa dikarenakan ............................................................................................................................... , 

dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota , 

dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut : 

a. Namer Uji I Namer Kendaraan 

b. Nama Pemilik 

c. Alamat Pemilik 

d. Jenis Kendaraan 

e. Merek 

f. Tipe 

g. Tahun I Bahan Bakar 

h. Namer Rangka/Nomor lnduk Kendaraan 

i. Namer Mesin 

Demikian permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kata Mojokerto 

berkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih. 

Mojokerto, . 

Pemohon 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DINAS PERHUBUNGAN 
Jalan By Pass Telp. (0321) 323660 

MOJOKERTO 61315 

SURAT KETERANGAN RUBAH BENTUK 
Nomor: 551.23/ /147.305/20 ... 

SSetelah diteliti dan dengan memperhatikan : 

Kendaraan dibawah ini memenuhi syarat untuk didaftarkan dan/atau diujikan dengan spesifikasi teknis 

sebagai berikut : 

1. Nomor Uji I Nomor Kendaraan I NIK 

2. Nama Pemilik 

3. Alamat Pemilik 

4. Jenis Kendaraan 

5. Nomor Rangka I Landasan 

6. Nomor Mesin 

7. Bahan bakar 

8. Merek /Type/Tahun 

9. Nama pembuat/perakit/pengimport 

10. Dimensi Utama 

a. Panjang Total 
b. Lebar Total 
c. Tinggi 

11. Jarak sumbu : S1 -S2 
S2-S3 

mm d. Bagian yang mengganjur 
mm •!• Ke depan 
mm •!• Ke belakang 
mm mm 
mm mm 

mm 
mm 
mm 
mm 

12. lsi silinder I Daya Motor 

13. Konfigurasi sumbu 

14. Kemampuan kendaraan menurut pabrik 

cc/ KW/PS/HP/PK 

Sb 1 : 
Sb 1: 

15. JBB: 

Kg 
Kg 
Kg 

Sb 2: 
Sb 2: 

JBKB 

Kg 
Kg 

Kg 

16. Memenuhi syarat sebagai : 

17. Status Penggunaan 

18. Bahan utama rumah - rumah 

19. Jenis rumah - rumah 

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, 

Kepala Dinas Perhubungan Kata Mojokerto 
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SURAT PERMOHONAN RUBAH SIFAT 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

1. Nama 

2. Alamat 

3. Pekerjaan : 

4. NIK/ KSK: 

Bahwa dikarenakan ............................................................................................................................... , 

dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota , 

dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut : 

a. Nomor Uji I Nomor Kendaraan 

b. Nama Pemilik 

c. Alamat Pemilik 

d. Jenis Kendaraan 

e. Merek 

f. Tipe 

g. Tahun I Bahan Bakar 

h. Nomor Rangka/Nomor lnduk Kendaraan 

i. Nomor Mesin 

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota 

Mojokertoberkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih. 

Mojokerto, . 

Pemohon 
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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DINAS PERHUBUNGAN 
Jalan By Pass Telp. (0321) 323660 

MOJOKERTO 61315 

SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT 
Nomor: 551.23/ /147.305/20 ... 

Setelah diteliti dan dengan memperhatikan : 
Kendaraan dibawah ini memenuhi syarat untuk didaftarkan dan/atau diujikan dengan spesifikasi teknis 
sebagai berikut : 

1. Nomor Uji I Nomor Kendaraan I NIK 

2. Nama Pemilik 

3. Alamat Pemilik 

4. Jenis Kendaraan 

5. Nomor Rangka I Landasan 

6. Nomor Mesin 

7. Bahan bakar 

8. Merek /Type/Tahun 

9. Nama pembuat/perakit/pengimport 

mm •!• Ke belakang 

mm d. Bagian yang mengganjur 

mm •!• Ke depan 

mm 

mm mm 

mm 

mm 

mm 

KW/PS/HP/PK 

S4-S5 

mm 

cc/ 

10. Dimensi Utama 

a. Panjang Total 

b. Lebar Total 

c. Tinggi 

11. Jarak sumbu : S1 - S2 

S2-S3 

12. lsi silinder I Daya Motor 

13. Konfigurasi sumbu 

14. Kemampuan kendaraan menurut pabrik : 

Sb 1 : Kg 

Sb 1: Kg 

15. JBB: Kg 

16. Memenuhi syarat sebagai 

Sb 2: 

Sb 2: 

JBKB 

Kg 

Kg 

Kg 

17. Status Pengg unaan 

18. Bahan utama rumah - rumah 

19. Jenis rumah - rumah 
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mojokerto, 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto 
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SERITA ACARA 

engan ast peru aian se aga1 en u 

No. BAGIAN Keadaan Bo bot Nilai 
0 - 100% (%) 

1 Landasan (rangka, pengikat body dan komponen, bemper) 0.15 
2 Mesin dan penunjangnya 0.10 
3 Transmisi (kopling, gardan/differensial gear dan profeler shaft) 0.10 

4 Sistem Kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai 0.05 roda kemudi, sambunqan kemudi) 

5 Sistem Rem (master, pipa saluran, perangkai rem di roda, 0.05 vaccum, dll) 

6 Sistem Bahan Bakar (tangki, saluran karburator, filter, pompa 0.04 bahan bakar) 
7 Roda (ban, velg, lager) 0.03 
8 Pendingin (kipas, radiator, pompa air) 0.03 

9 Suspensi (pegas, shock absorber, trailing arm, triangle control 0.05 arm, upper/lower arm, dll) - 
10 Body (kap depan/samping, pintu bagasi, atap, pengikat, 0.10 spakboard, kursi-kursi) 

11 Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll) 0.07 
12 Kaea (depan, belakang, samping) 0.05 
13 Penerangan (depan, belakang, petunjukarah) 0.05 
14 Grili 0.03 

- 
15 Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor) 0.05 
16 Peralatan (penghapusan kaca, spion) 0.03 
17 Bagian lain yang belumtermasuk di atas 0.02 

JUMLAH BAGIAN 1.00 YANG DITAKSIR 

PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN 
Nomor : . 

Pada hari ini tanggal bulan................. tahun.................. bertempat di Pengujian 
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yang bertandatangan di bawah ini: 
NAMA 
NIP 
JABATAN 
Telah melakukan Penilaian Kondisi Teknis terhadap kendaraan yang didaftarkan untuk penghapusan 
aset Pemerintah Kota Mojokerto sebagai berikut : 
1) Merk/Type/Tahun Pembuatan 
2) Nomor Kendaraan 
3) Nomor Rangka Landasan 
4) Nomor Mesin 
5) Jenis 
6) Pemilik 
7) Ukuran Ban 
8) KM Tercatat 
9) Jumlah Tempat Duduk 
10) Warna Kendaraan 
11) Status Kepemilikan 
12) D h ·1 ·1 . b . b .k t 

Yang Membuat Berita Acara, 
Penouii, 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd 

MAS"UD YUNUS 
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LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14- TAHUN 2017 
TANGGAL 16 JANUARI 2017 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
No. Jenis Pelayanan . Tarif Retribusi 

1 2 3 
A. Pelayanan Berkala Untuk Sekali Uji 

1. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 40.000,00 
sampai dengan 3.500 Kg untuk kendaraan wajib uji dengan pelayanan : 
a. Pengujian/pemeriksaan ; 
b. Pengunaan fasilitas uji 

2. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 50.000,00 
lebih dari 3.500 Kg untuk kendaraan wajib uji dengan pelayanan 
a. Pengujian/pemeriksaan ; 
b. Pengunaan fasilitas uji 

B. Biaya Buku Uji Lulus : 
1. Penggantian Buku Uji Baru/Penuh/Habis Masa Berlakunya 15.000,00 
2. Penggantian Buku Uji Hilang, untuk kendaraan : 

a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg (100 % 50.000,00 
dari tariff retribusi sesuai JBB) 

b. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg 40.000,00 
(100 % dari tarif retribusi sesuai JBB) 

3. Penggantian Buku Uji Rusak, untuk kendaraan : 
a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg (50 % 25.000,00 

dari tariff retribusi sesuai JBB) 
b. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg 20.000,00 

(50 % dari tariff retribusi sesuai JBB) 
2. Penggatian Tanda Uji yang hilang untuk : 

a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg (40 % 20.000,00 
dari tariff retribusi sesuai JBB) 

b. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg 16.000,00 
(40 % dari tarif retribusi sesuai JBB) 

3. Penggatian Tanda Uji yang rusak untuk : 
a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg (20 % 10.000,00 

dari tariff retribusi sesuai JBB) 
b. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg 8.000,00 

(20 % dari tariff retribusi sesuai JBB) 
3 Tanda Samping 20.000,00 

C. Pelayanan persetujuan/pemberian rekomendasi terhadap kendaraan wajib 75.000,00 
uji yang melakukan : 
1. Pengujian Berkala untuk pertama kali 
2. Mutasi keluar daerah 
3. Numpang uji keluar daerah 
4. Perubahan fungsi kendaraan 
5. Perubahan bentuk/modifikasi 

'WALIKOTA MOJOKERlO 

ttd 

MAS'UID VUINUS 


