
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2001 NOMOR31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 2S TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl BOYOLALI.

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilctapkannya Undang-Undang Nonior 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan bidang 
perhubungan yang tennasuk di dalamnya pengujian kendaraan 
bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kctertiban pelayanan 
kepada masyarakat dipandang perlu mengatur Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten 
Boyolali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di 
atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berila Negara Tahun 1950 Nomor 42),



2. Undang-undang Nomor 8 Tahim 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahim 1992 tentang Lain Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sd>agaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan PertanggUngjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahim 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahim 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan-Peraturan 
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 1987 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat U Boyolali (Lembaran 
Daerah Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 1);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 1992 
tentang Pemberian Uang Perangsang (Lerabaran Daerah Tahun 
1992 l^omor 4 Seri D Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahim 2001 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keqa Dinas-dinas 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
RETRIBUSIPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksnd dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boyolali;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boyolali beserta Perangkat

3.

5.

Daerah Olonom yang lain sd>agai Badan Eksekutif Daerah;
Bupati adalah Bupati Boyolali;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
retribusi daerah sesuai peraturan perudang-undangan yang 
berlaku;
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digeiakkan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendar^n itu tennasuk kereta 
gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan 
kendaraan bermotor,

6. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor 
jenis mobil bus. Mobil barang, mobil penumpang dan kendaraan 
klmsus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 
dioperasikan dan atau digunakan di jalan;



7. Pengujian Kendaiaan Bennotor adalah serangkaian kegiatan 
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan 
bennotor; kereta gandengan, keim tempelan dan kendaraan 
khusus daiam rangka pemenohan terhadap persyaratan teknis 
laikjalan;

8. Penguji adalah pegawai Sub Dinas Perhubungan Dinas PUPK 
Bpyolali yang ditunjuk sd^agai pelaksana pengujian berkala 
kendaraan bermotof yang telah mengikuti Diklat Penguji 
Kendaraan Bennotor, memiliki kemampuan dan kualifikasi 
teknis tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasinya;

9. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bennotor 
yang dilengkapi dengan sdsanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat 
duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan 
maupun tanpa perlen^c^an pengangkutan bagasi yang 
dise^akan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran.

10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi 
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, 
termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk penumpang 
yang memiliki jarak sumbu iebih atau sama dengan 3.000 
milimeter, walaupun jumlah iempat duduknya kurang dari 8 
(delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi;

11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor sclain dari 
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan 
khusus;

12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada 
kendaraan bennotor utnuk penumpang dan kendaraan bermotor 
untuk barang yang penggunaannya untuk kepentingan khusus;

13. Ketera Gandengan adalah suatu alat yang dipergimalian nnrak 
mengangkut barang yang seluruii bebannya ditumpu cleh alat itu 
sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor

14. Ketera Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
mengangkut orang dan barang yang dirancang untuk ditarik dan 
sebagian bdjannya ditumpu oleh kendaraan bermotor 
penariknya;

15. MasaUji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan untuk 
kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi persyaratan 
teknis laikjalan
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16. Tanda Uji Beikala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang 
berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi 
tennasuk masa beilakunya hasil pengujian berkala, dan harus 
dipasang pada setiap kendaraan yang telab dinyatakan lulus uji 
berkali pada tempat yang tersedia untuk itu;

17. Buku Uji Beikala adalah tanda bukti lulus uji beikala berbentuk 
buku yang berisi data dan legitimasi masa uji berkala dan harus 
disertakan pada kendaraan bersangkutan;

18. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan 
dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang 
bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa 
uji berkala kendaraan bersailgkutan;

19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan 
yang harus dipenuhi agar teijamin keselamatan dan mencegah 
teijadinya p.mcemaran udara dan kebisingan lingkungan pada 
waktu dioperasikan di jalan;

20. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat 
STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang
hwsanglCTitan telah Hidaftarican;

21. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjiUnya 
disdnn retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan permidag> 
undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah;

22. Wajib Rrtribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perudang-undangan Retribusi diwajibakan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungiit atau 
pemotong retribusi tertentu;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besamyajumlah 
retribusi yang terutang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

25. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya 
retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok 
retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelAihan 
pembayaran, maupun sanksi administrasi;



26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat 
Ketetapan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah 
atau tempal lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah 
ditentukan;

27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan laiimya, badan usaha 
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firraa, kongsi, koperasi atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 
tetap serta ^ntuk badan usaha lainnya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor.

Pasal3
Obyek Retribusi adalah pengujian kendaraan bemotor jenis ;
a. Mobil penumpang umum;
b. Mobil bus;
c. Mc*il baraug;
d. Kendaraan khusus; 
c. Kereta gandengan; 
f. Kereta tempelaa

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcmperoleh 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor



BAB ni
GOLONGAN RETRffiUSI 

Pasal 5
Redibusi Pengujiuan Kendaraan Bemiotor termasuk golongan 
Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA 

DAN TATA CARA UJIBERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bennotor diukur 
berdasaikan atas frekuensi, fasilitas, dan peralatan uji kendaraan 
bermotor.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan uji beikala kendaraan bermotor berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang beriaku dan ketentuan lain 
yang ditetapkan oleh Bupati

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR, DAN 

BESARNYATARIF

Pasal8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besamya taiif retribusi 
dimaksudkan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan 
pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan 
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan



Pasal 9

(1) Struktur dan Besamya Tarif Relribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dibedakan berdasaikan jenis kendaraan dan atau 
Jumlah Berat yang dipeibolehkan (JBB).

(2) Struktur dan besamya Tarif Relribusi diletapkan sebagai benkut
a. biaya pendaitaran Rp. 2.500,00
b. biaya pemeriksaan dan biaya pembubuhan nomor uji:

1. Mobil penumpang umum Rp. 17.500,00
2. Mobil bus JBB s.d 5.000 kg Rp. 22.500,00
3. MobU bus JBB 5.001 s.d 10.000 kg Rp. 27.500,00
4. Mobil bus JBB diatas 10.000 kg Rp. 32.500,00
5. Mobil barang s/d JBB 5.000 kg Rp. 22.500,00
6. Mobil barang JBB 5.100 s/d 10.000 kg Rp. 27.500,00
7. Mobil barang JBB diatas 10.000 kg Rp. 32.500,00
8. Kendaraan khusus, Kereta Gandengan

Kereta Tempelan Rp. 17.500,00

c. biaya pengganli tanda uji, baut, kawat, segel Rp. 2.500,00
d. biaya Pengganti Buku Uji Berkala Rp. 5.000,00

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
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BAB vn
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Retribusi tenitang s^gaimana dimaksud dalam pasal 10 
dipungut oleh wajib pimgut ditempat obyek retribusi;

(2) Pqabat di Un^amgan DPUPK Kabupaten Boyolali ditunjuk 
sebagaimana wajib pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat 
lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, 
maka basil penerimaan Retribusi harus disetor Kas Daerah 
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditetapkan dengan Kq>utusan Bupati.

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi hams dilakukan secara tunai dan lunas;
(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ditetapk^ dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi s^agaimana dimaksud Pasal 12, diberikan 
tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan;
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran 

retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB vni
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Relribusi, 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaian;

(2) Dalam jangka wktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluaikannya Surat 
Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi 
sd}agaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi 
adminsistrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

(3) Surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejatab yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan 
retribusi sd>agaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 17

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan
(2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 

berlaku apabila Kendaraan Bermotor Wajib uji mengalami:
a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan 

atau perubahan fisik;
b. Perubalian bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami 

perubahan secara fisik dan atau teknis.

10
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Pasal 18
Retribysi tootang teijadi sejak masa uji kerwiaraan bcrakhir.

BABX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN 

Pasal 19
(1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Re^busi;
(2) Tata cara pembeiian pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 20
(1) Pengawasan adalah kcgiatan pengawasan yang Hilatnikan di 

bidang retribusi;
(2) Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan 

terfaadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB xn

SANKSIADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
sebesar Rp. 1.000 setiap bulan yang ditagih dengan 
menggunakan STRD;

11



(2)

(I)

(2)

Wajib retribusi rfalam hal mglaksanakan uji v<>n<iaraAn beimottir 
untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) ban 
setelah mendapatkan STNK dan atau ketentuan lain yang diatur 
berdasarkan peraturan penmdang-undangan yang berlaku, 
seld)ihnya dikgnakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1)

BAB xm 

PENYIDDCAN

Pasai 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri SipU tertentu di Lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- 
undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah;
Penyidikan terhadap pelanggaran alas pelaksanaan Peraturan 
Daerah ini, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang 
pcngangkatan, kewenangan, dan pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik s^gaimana dimaksud dalam. ayat (1) 
adalah ;

Mcncrima, mencari, raengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan beikenaan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kdjenaran 
peibuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang retribusi;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

12
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(4)

e. Melakukan penggdedahan untuk mendapatkan baiangbukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain seita melakukan 
penyilaan terhadap barang bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dal am rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
Menyunih berhenti, dan atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e 
tersebut di atas;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut 
hukura yang dapat dipertanggungjawabkaa

Penyidik sebagaimana dalam ayat (1) mcmberi catatan 
dimulainya penyidikan dan penyampaian basil penyidikan 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(I) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) arfalah 
pelanggaran

13



BAB XVI

KETENTUAN PERALMAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ,maka Pemilik Kcndaraan 
Bermotor Wajib Uji yang masa landa ujinya masih berlaku 
berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tcntang Rctribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
tetap berlaku sampai dengan akhir berlakunya masa uji.

BABXVn

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang betum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenaiu pelaksanaannya diatur ld)ih lanjot ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

14
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■7S.

s#'-' Agar setiap orang d^t mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Bpyolali.

«

Ditetapkan di Boyolali 
Padatanggal 12 Noperaber 2001

BUPATI BOYOLALI 

cap/ttd

Dr. H. DJAKA SRUANTA

Diudangkan di Boyolali 
Pada tanggal 19 Nopember 2001 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

cap/ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN BOYOLALI TAHUN 2001 NOMOR 31

15



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 25 TAHUN 2001 
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM
Pada saat ini Pengujian Kendaraan Bennotor dilaksanakan oleh Pemerintah 

Propinsi Jawa Tcngah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonom, penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor lelah menjadi 
kewenangan pemerintah Kabupaten / kota, dal am rangka upaya pengelolaan serta 
memberikan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, maka 
ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor.

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Cukupjelas

Pasal3
Cukupjelas

Pasal 4
Badan adalah suatu bcntuk badan usaha yang raeliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah 
dengan nama dan dalara bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga serta bentuk badan usaha 
lainnya.

Pasal 5

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmafi oleh orang pribadi atau badan.
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Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunajasa s^gai dasar alokasi 
bd>an biaya yang dipikul untuk penyelengaraan jasa yang bersangkutan

Pasal?
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Tempat obyek Retribusi tidak hams selalu sama dengan tempat w^ib retribosi

Pasal 11 

Ayat (1)

Pemungutan dilakukan oleh unit yang mengelola Pengujian 
Kendaraan Bermotor berada, hal ini untuk memudahkan dan 
mendapatkan kepastian Retribusi dapat teibayar.

Ayat (2)
rhiknp jelas

Pasal 12
Cuktq) jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15 
Ayat(l)

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud untuk 
mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan 
tepat waktu
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Ayat (2)

Cukupjelas j

Pasal 16
Penyetoran ke Kas Daerah dilakiikan oleh Bendahara Khusus Peneiimaan yang 
ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukupjelas

Pasal 19
Cukupjelas

Pasal 20
Cukupjelas

Pasal 21
Cukupjelas

Pasal 22
Cukupjelas

Pasal 23
Cukupjelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukupjelas

Pasal 26
Cukupjelas
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