PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BUKU UJI, TANDA UJI BERKALA DAN
TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

: a.

bahwa dengan adanya Undang-undang anti monopoli maka pencetakan dan
pendistribusian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor yang diatur dalam
Nomor:
Keputusan
Direktur
Jenderal
Perhubungan
Darat
Nomor

SK.1011/AJ.402/DRJD/2003 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji
Berkala serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi,
maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman teknis buku dan
tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan bermotor;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Buku
Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor dengan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3529);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3530);
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5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarana Negara Nomor 3952);

6.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

7.

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

8.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

MEMUTUSKAN:
Dengan
mencabut
Keputusan
Direktur
Jenderal
Perhubungan
Darat
Nomor:
SK.1011/AJ.402/DRJD/2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji
Berkala serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BUKU UJI, TANDA UJI BERKALA DAN TANDA SAMPING
KENDARAAN BERMOTOR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa
bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus
dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Uji
Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
3. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan
yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,
kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan;
4. Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Buku Uji
Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil
pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau
kendaraan khusus;
5. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tanda Uji
Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah
pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada
tempat tertentu di kendaraan;
6. Tanda samping kendaraan bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tanda
Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang
dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping
kanan dan kiri kendaraan bermotor;
7. Badan Usaha adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang
berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan
Koperasi;
8. Tenaga Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam
bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi
teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat;

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
10. Dinas Propinsi adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
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11. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;

BAB II
TANDA BUKTI LULUS UJI
Pasal 2
(1) Sebagai tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, diberikan tanda bukti berupa :
a. buku uji berkala kendaraan bermotor;
b. tanda uji berkala kendaraan bermotor.
(2) Tanda bukti lulus uji yang berbentuk buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
dapat berbentuk kartu elektronik (smart card).
(3) Kartu elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai pengaman berupa bar
code dan nomor kartu serta mempunyai ukuran seperti contoh Lampiran I Peraturan ini.
(4) Kartu elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat datadata mengenai :
a. identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pemilik, yang meliputi :
1)
2)
3)
4)
5)

nomor uji berkala;
nomor kendaraan;
nama pemilik kendaraan;
alamat pemilik kendaraan ;
kartu identitas diri.

b. uraian Data Kendaraan, yang meliputi :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

merek ;
tipe ;
jenis ;
isi silinder ;
daya motor ;
bahan bakar ;
tahun pembuatan ;
status penggunaan : umum atau tidak umum sesuai warna plat
kendaraan;
nomor rangka landasan ;
nomor mesin ;
nomor dan tanggal sertifikat uji tipe/sertifikat registrasi uji tipe ;

tanda nomor
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c. ukuran kendaraan, yang meliputi :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ukuran utama (panjang, lebar, tinggi, julur belakang, dan julur depan)
jarak sumbu (sumbu i-ii, sumbu ii-iii, sumbu iii-iv) ;
dimensi bak muatan dengan pilih salah satu mobil barang bak terbuka atau mobil
barang bak tertutup/box (panjang, lebar, dan tinggi);
dimensi tangki (panjang, lebar, tinggi, volume, jenis muatan, dan berat jenis muatan);
pemakaian ban yang diizinkan (sumbu ke-1, sumbu ke-2, sumbu ke-3, sumbu ke-4);
konfigurasi sumbu;
jumlah berat yang diperbolehkan (JBB);
jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKI) ;
berat kosong (sumbu i, sumbu ii, sumbu iii, sumbu iv,dan total) ;
daya angkut (orang dan barang) ;
jumlah berat yang diizinkan (JBI) ;
jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI) ;
muatan sumbu terberat (MST);
kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

d. kolom hasil uji, yang meliputi :
1)
2)
3)
4)

kolom item uji yang terdiri dari rem utama, lampu utama dan emisi;
kolom ambang batas sesuai dengan item uji;
kolom hasil uji sesuai dengan item uji;
kolom keterangan yang terdiri dari :
1))
lulus uji berkala atau tidak lulus uji berkala sesuai hasil uji.
2))
nama, dan nomor registrasi penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji.
3))
tanggal, bulan dan tahun uji berkala berikutnya.

e. kolom catatan yang dapat digunakan antara lain untuk menuliskan hasil pengujian ulang
sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan/atau penyidikan
maupun catatan yang berupa petunjuk atau perintah dari penguji yang harus ditindak lanjuti
oleh pemilik kendaraan.
(5) Kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilengkapi dengan tanda samping kendaraan bermotor yang berupa stiker atau
identifikasi frekuensi radio (Radio Frequency Identification/RFID).
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Bagian Pertama
Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal 3
(1)

Buku uji berkala atau kartu elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasall 2 ayat (1) huruf a
dan ayat (2) harus selalu dibawa pada saat kendaraan bermotor yang bersangkutan
dioperasikan di jalan.

(2)

Buku Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai ukuran panjang 125 mm
dan lebar 88 mm terdiri dari bagian sampul dan lembar bagian dalam.

(3)

Lembar bagian dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 5(lima) lembar
dengan 10 (sepuluh) halaman yang diberi nomor halaman secara berurutan dari nomor 1
sampai dengan nomor 8, yang dicantumkan pada setiap halaman di bagian sudut kanan atas.

(4)

Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(5)

Penulisan buku uji berkala dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), sebagai pelaksanaan pengakuan terhadap hasil pengujian berkala
kendaraan bermotor berdasarkan perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN.
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Pasal 4
(1)

Sisi luar bagian sampul buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki warna dasar
biru tua yang pada halaman depan memuat tulisan “BUKU UJI BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR”, pada halaman depan sudut kiri atas memuat logo perhubungan berbentuk
embos dengan warna foli emas dan biru tua serta bagian kanan atas memuat stiker yang
ditempel berupa logo Kabupaten / Kota tempat dikeluarkannya buku uji dan lubang
berbentuk bidang segi empat, dengan ukuran panjang 40 mm x 8 mm sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

(2)

Setiap halaman buku uji memiliki warna dasar biru muda yang diberi nomor seri dan nomor
urut buku uji berkala dengan nomor berlubang (perforasi numbering) 7 digit yang merupakan
nomor identifikasi buku uji, terdiri dari alpabet dan numerik yang ditetapkan oleh Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

(3)

Sisi dalam bagian sampul depan berisi cetakan garis-garis relief bergelombang membentuk
beberapa buah gambar lambang perhubungan yang utuh dan terpotong sebagian, serta di
bagian tengah tercetak satu gambar logo perhubungan yang di cetak dengan tinta invisible.
Pasal 5

(1)

Sisi dalam bagian sampul depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan
halaman pengesahan buku uji berkala berisi tulisan yang di cetak dengan tinta yang terang
dan jelas serta memiliki unsur pengaman yang berbunyi: BUKU UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR INI BERLAKU DISELURUH WILAYAH INDONESIA (sesuai
Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993); Dikeluarkan di : ……… ; Pada
tanggal : ………… ; ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, tanda tangan, CAP DINAS; NAMA
JELAS DAN NIP berbentuk cetakan sebagaimana tercantum dalam contoh 1 Lampiran II
Keputusan ini.

(2)

Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tinta ;
b. Nomorator hologram.
Tinta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dapat berupa :
a. tinta anglio (anglio ink);
b. tinta hitam memendar hijau.
Sisi dalam bagian sampul depan dibawah posisi nama Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan
terdapat unsur pengaman berupa nomorator hologram 7 (tujuh) digit alphabet dan numerik,
yang jumlah digit dan nomornya sama dengan nomor seri dan nomor urut buku uji berkala.

(3)

(4)

(5)

Sisi dalam sampul belakang berisi tentang “KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR” diposisi bawah tengah ketentuan terdapat 7 (tujuh) digit
alphabet dan numerik, yang jumlah digit dan nomornya sama dengan nomor seri dan nomor
urut buku uji berkala yang hanya bisa dilihat dengan alat bantu khusus.
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Pasal 6
(1)

(2)

(3)

Lembar bagian dalam buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), masingmasing halaman mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10 memuat hal-hal sebagai
berikut :
a. halaman 1, memuat keterangan tempat dan tanggal diterbitkannya buku uji, pejabat yang
berwenang menerbitkan buku uji kendaraan bermotor, serta tempat untuk menuliskan
nomor buku uji berkala yang dapat di lihat dari lubang sampul depan;
b. halaman 2, memuat keterangan identifikasi kendaraan dan pemilik;
c. halaman 3,4 dan 5 memuat keterangan uraian dan data teknis kendaraan;
d. halaman 6, 7, 8, dan 9 memuat kolom hasil pengujian berkala, pengesahan hasil uji serta
Penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji;
e. halaman 10 tempat memuat catatan khusus yang dapat digunakan oleh Penguji
dan/atau Pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Catatan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dapat digunakan antara lain
untuk menuliskan hasil pengujian ulang sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan dan/atau penyidikan maupun catatan yang berupa petunjuk atau perintah
dari penguji yang harus ditindak lanjuti oleh pemilik kendaraan.
Keterangan dan catatan pada masing-masing halaman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), tercantum dalam contoh 2 sampai dengan 5 Lampiran III Peraturan ini.
Pasal 7

(1)

Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dicetak pada kertas khusus yang
memiliki unsur-unsur pengaman sebagai berikut :
a. jenis
b.
c.
d.
e.

:
kertas cek dengan tanda air (water mark) dengan
logo perusahaan
pencetak buku uji;
berat dasar :
80 gram / m2;
warna dasar :
kulit luar memiliki warna dasar biru tua, dengan
seluruh halaman isi memiliki warna dasar biru
muda;
ciri umum :
di bawah sinar ultra violet warnanya tidak
memudar;
ciri khusus :

1) memiliki tanda air logo Perusahaan Pencetak Buku Uji pada setiap lembar bagian
dalam sampul;
2) peka/sensitif terhadap beberapa bahan pelarut kimia/solvent, antara lain :
a) NaOH 5%, warnanya menjadi coklat muda;
b) H2SO4 2%, warnanya menjadi merah muda;
c) cetakan dasar dapat dihapus dengan penghapus karet yang biasa digunakan
untuk menghapus tulisan tinta.
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(2)

Buku Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing halaman memiliki
cetakan dan ciri berupa garis relief bergelombang warna biru muda membentuk beberapa
logo Departemen Perhubungan utuh dan tercetak menyebar5.

(3)

Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk tiap-tiap halaman tercetak
ditengah terdapat logo DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, apabila dibawah sinar ultra violet
akan nampak logo warna hijau dan didalam logo DEPARTEMEN PERHUBUNGAN tersebut
terdapat banyak logo DEPHUB dan banyak teks LLAJ.

(4)

Seluruh cetakan dicetak dengan offset, kecuali nomor seri yang terdiri dari huruf dan angka
dicetak dengan lubang (perforasi numbering) pada setiap halaman dalam buku uji dan
sampul belakang.
Pasal 8

(1)

Seluruh pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor harus menggunakan buku uji
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

(2)

Buku uji dan tanda uji berkala sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini berlaku di
seluruh Indonesia.
Pasal 9

(1)

Penandatanganan kolom isian/tanda tangan dalam Buku Uji Berkala, dengan menggunakan
tinta berwarna hitam.

(2)

Penulisan pada kolom isian dalam Buku Uji dilakukan dengan komputer.

Bagian Kedua
Tanda Uji Berkala
Pasal 10
Tanda uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
diatur sebagai berikut :
a.

terbuat dari pelat seng tahan karat dengan warna dasar sesuai warna asli pelatnya yang
dirancang secara khusus sebagai tanda uji berkala kendaraan bermotor, dengan ukuran
panjang 60 mm dan lebar 60 mm dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan ini;

b.

berlogo perhubungan dengan warna biru dan kuning, yang dicetak press dan diberi 2 (dua)
lubang untuk memasang kawat pengikat tahan karat dan segel;

c.

Bagian belakangnya berisi tulisan perusahaan pembuat tanda uji berkala beserta logonya.
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Pasal 11
Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berisi data mengenai kode wilayah
pengujian, nomor uji, dan masa berlaku dengan huruf yang diketok pada pelat tanda uji, dengan
warna dasar sesuai warna asli pelatnya sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran IV
Peraturan ini.
Pasal 12
(1)

Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, wajib dipasang di
sudut kanan bawah pada tanda nomor kendaraan bermotor, sebagaimana dalam Contoh 2
Lampiran IV Keputusan ini.

(2)

Pemasangan tanda uji berkala pada tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), wajib diikat dengan kawat pengikat tahan karat dan disegel dengan
timah yang menyatu dengan tanda nomor kendaraan yang bersangkutan serta dipasang
oleh petugas penguji kendaraan bermotor yang ditugaskan untuk itu.

(3)

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan menggunakan tang
segel khusus yang pada sisi bagian dalam memiliki logo Perhubungan.

(4)

Jika karena sesuatu hal ternyata segel dan/atau tanda uji berkala sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) rusak dan/atau hilang, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang
bersangkutan wajib datang untuk melapor ke Unit Pengujian Berkala terdekat untuk dilakukan
penyegelan ulang dan/atau penggantian tanda uji berkala, setelah menunjukkan buku uji
berkala yang masih berlaku dan diperiksa kesesuaiannya.

Pasal 13
(1)

Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
bermotor, dengan ketentuan sebagai berikut :

dipasang pada kendaraan

a. Dua buah, untuk kendaraan bermotor termasuk kendaraan khusus, dipasang di bagian
depan dan belakang kendaraan yang bersangkutan;
b. Satu buah, untuk kereta gandengan atau kereta tempelan, dipasang di bagaian belakang
kendaraan yang bersangkutan.
(2)

Pemasangan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 12.
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Bagian Ketiga
Tanda Samping Kendaraan Bermotor
Pasal 14
(1)

Tanda samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dicantumkan secara
permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kiri maupun kanan kendaraan
bermotor untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus.

(2)

Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kendaraan bermotor yang telah :
a. lulus uji berkala dan telah memperoleh Tanda Bukti Lulus Uji Berkala;
b. mendapatkan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang pertama kali.

Pasal 15
(1)

Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituliskan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris.

(2)

Penulisan stiker dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pelaksanaan pengakuan terhadap hasil pengujian berkala kendaraan
bermotor berdasarkan perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN.

Pasal 16
(1) Spesifikasi teknis stiker yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, sebagai berikut :
a. Bahan Stiker
b. Daya Rekat

: kertas security 80 gram berlogo perusahaan pencetak
: Memiliki daya rekat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan kondisi
alam yang ada di Indonesia;
c. Bahan Tulisan : Tinta cetak tidak pudar;
d. Laminating
: Stiker vinil 70 gram;
e. Tehnik Cetak : Offset printing / Screen printing;
f. Cetakan
: 5 (lima) warna yang terdiri :
- warna dasar biru muda;
- warna tulisan hitam;
- warna logo perhubungan biru tua dan kuning emas.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki unsur pengaman berupa nomor
berlubang (Perforasi Numbering) 16 Digit untuk memudahkan identifikasi keaslian dan kode
wilayah tertentu.
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(3) Stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan
ukuran panjang 230 mm dan lebar 200 mm, dengan tinggi huruf / angka 8 mm, kecuali untuk
mobil penumpang dengan ukuran panjang 200 mm dan lebar 150 mm dengan tinggi huruf /
angka 5 mm.
(4) Stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi Nama Penguji yang berwenang
mengesahkan hasil uji, Nomor Registrasi Penguji, dan Tanda Tangan Penguji yang
bersangkutan, serta cap dinas.

Pasal 17
(1) Stiker kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberlakukan
terhadap seluruh pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
(2)

Sebagai pengesahan terhadap stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada bagian
bawah sisi kanan berisi Nama Penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji, tanda tangan
Penguji yang bersangkutan, cap dinas dan Nomor Registrasi Penguji yang bersangkutan.

Pasal 18
(1) Dilarang menggunakan stiker uji berkala selain daripada yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
(2) Pelanggaran terhadap penggunaan stiker selain stiker yang ditetapkan dalam ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19
(1)

Stiker untuk mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat
keterangan mengenai :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

masa berlaku uji berkala kendaraan;
berat kosong kendaraan;
jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI);
muatan sumbu terberat kendaraan;
kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
daya angkut orang dan/atau barang;
panjang total kendaraan;
lebar kendaraan;
tinggi kendaraan;
dinas atau kantor yang menerbitkan stiker tanda samping.
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(2)

Stiker untuk kendaraan penarik (tractor head) dan mobil barang yang dirancang untuk
menarik kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat
keterangan mengenai :
a. masa berlaku uji berkala kendaraan;
b. berat kosong kendaraan;
c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI);
d. muatan sumbu terberat kendaraan;
e. jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB) dan Jumlah Berat Kombinasi yang
Diijinkan (JBKI);
f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
g. daya angkut orang dan/atau barang;
h. panjang total kendaraan;
i. lebar kendaraan;
j. tinggi kendaraan;
k. dinas atau kantor yang menerbitkan stiker.

(3)

Stiker untuk kereta gandengan atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1), memuat keterangan mengenai :
a. masa berlaku uji berkala kendaraan;
b. berat kosong kendaraan;
c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI);
d. muatan sumbu terberat kendaraan;
e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
f. daya angkut barang;
g. panjang total kendaraan;
h. lebar kendaraan;
i. tinggi kendaraan;
j. dinas atau kantor yang menerbitkan stiker.

(4)

Stiker untuk mobil bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat keterangan
mengenai :
a. masa berlaku uji berkala kendaraan;
b. berat kosong kendaraan;
c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI);
d. muatan sumbu terberat kendaraan;
e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
f. jumlah tempat duduk (termasuk tempat duduk pengemudi);
g. panjang total kendaraan;
h. lebar kendaraan;
i. tinggi kendaraan;
j. dinas atau kantor yang menerbitkan stiker.

(5)

Stiker untuk mobil penumpang umum dan mobil barang double cabin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1), memuat keterangan mengenai :
a. masa berlaku uji berkala kendaraan;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

berat kosong kendaraan;
jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI);
jumlah tempat duduk (termasuk tempat duduk pengemudi);
panjang total kendaraan;
lebar kendaraan;
tinggi kendaraan;
dinas atau kantor yang menerbitkan stiker.

Pasal 20
(1)

Pemasangan stiker hanya dilakukan oleh petugas penguji yang dilakukan dengan cara
memasang stiker pada kendaraan bermotor.

(2)

Penggantian stiker hanya dilakukan oleh petugas penguji yang dilakukan dengan cara
melepas stiker yang lama dan mengganti dengan stiker yang baru, sesuai dengan periode
masa berlaku uji berkala.

(3)

Terhadap kendaraan yang dilakukan perubahan teknis dan perubahan teknis tersebut telah
dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dilakukan penggantian stiker baru oleh petugas penguji.

Pasal 21
(1)

Pembuatan stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus sama dan seragam
serta sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan ini serta
sebagaimana tercantum dalam contoh 1, 2, 3, 4, dan 5 Lampiran V Keputusan ini.

(2)

Penulisan stiker dilakukan oleh petugas penguji dengan menggunakan spidol tinta permanen
warna hitam yang dapat ditulis dengan tulisan tangan atau dengan alat bantu berupa mal
sablon.

Pasal 22
Pemasangan, penggantian dan penulisan stiker dapat dilakukan oleh petugas lain dibawah
pengawasan tenaga penguji yang ditugaskan untuk itu.
Pasal 23
Pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus, harus menyediakan tempat untuk pemasangan tanda samping
sesuai dengan bentuk, ukuran dan warna sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
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BAB III
PEMBUATAN TANDA BUKTI LULUS UJI
Bagian Pertama
Pembuatan Buku Uji dan Tanda Uji Berkala
Pasal 24
(1)

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemalsuan terhadap pembuatan buku uji dan tanda
uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pencetaknya harus dilakukan oleh Badan
Usaha percetakan dokumen sekuriti yang direkomendasikan oleh Badan Intelijen.

(2)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat ditunjuk sebagai pencetak
buku uji dan tanda uji harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan :
a. akte pendirian perusahaan;
b. izin usaha;
c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. keterangan domisili perusahaan dan pimpinan perusahaan.

(3)

Disamping harus melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan
Usaha yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.

mampu membuat nomor urut buku uji dengan nomor berlubang (perforasi numbering) sebanyak
7 digit yang terdiri dari 1 alpabet dan 6 numerik;

b.

mampu membuat unsur-unsur pengaman dalam buku uji sesuai dengan yang
dipersyaratkan;

c.

mempunyai SIM (sistem informasi manajemen) yang terkoneksi (on line) beserta perangkat
kerasnya dengan Ditjen Hubdat, dengan format database yang ditentukan oleh Ditjen Hubdat;

d.

(4)

bersedia untuk tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab
pekerjaan kepada pihak lain;

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Direktorat
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan diterima
atau ditolak permohonan rekomendasi.

Pasal 25
(1)

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Direktur Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan akan menetapkan Badan Usaha untuk mencetak buku uji dan tanda uji
berkala.
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(2)

Masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 3 (tiga) tahun sejak
ditetapkan dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali.

(3)

Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal - hal sebagai berikut :
a. spesifikasi teknik dari buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
b. tata cara penyediaan (stock) untuk memenuhi permintaan kebutuhan buku uji dan tanda
uji berkala kendaraan bermotor;
c. pengemasan dan pendistribusian buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
d. perbandingan (rasio) jumlah tanda uji terhadap buku uji berkala kendaraan bermotor
untuk setiap paket pemesanan dan pengiriman;
e. jaminan mutu atas hasil cetakan buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
f. pengawasan terhadap peredaran buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
g. harga pencetakan buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
h. distributor buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
i. masa berlaku surat penunjukan;
j. pelaporan hasil distribusi buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor.

(4)

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan
pembuatan buku uji dan tanda uji wajib melaporkan kegiatannya kepada Direktur Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan formulir laporan
sebagaimana dalam contoh 1 Lampiran VI Peraturan ini.
Pasal 26

Apabila Badan Usaha yang akan ditetapkan sebagai pencetak buku uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 lebih dari 1 (satu) Badan Usaha, maka penetapanya disamping harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, juga didasarkan pertimbangan :
a.
b.
c.
d.

berdasarkan prosentase dari jumlah permintaan;
kualitas /kemampuan/ performansi pencetak;
tingkat kesulitan jangkauan wilayah distribusi;
kelangsungan usaha.
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Bagian Kedua
Pembuatan Stiker Tanda Samping
Pasal 27
(1) Untuk dapat mencetak stiker tanda samping kendaraan bermotor harus berbentuk Badan
Usaha.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat ditunjuk sebagai pencetak
stiker tanda samping harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan
melampirkan persyaratan:
a. akte pendirian perusahaan;
b. izin usaha;
c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. keterangan domisili perusahaan dan pimpinan perusahaan;
(3) Disamping harus melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan
Usaha yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. mampu membuat nomor urut stiker tanda sampingi dengan nomor berlubang (perforasi numbering)
sebanyak 16 digit;

b. mempunyai Sistem Informasi Manajemen yang terkoneksi (on line) beserta perangkat kerasnya
dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan format database yang ditentukan oleh
Direkur Jenderal;

c. bersedia untuk tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab
pekerjaan kepada pihak lain.

(4)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Direktorat
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan
diterima atau ditolak permohonan rekomendasi.
Pasal 28

(1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan akan menetapkan Badan Usaha untuk mencetak stiker tanda samping.
(2) Masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 3 (tiga) tahun sejak
ditetapkan dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali.
(3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal - hal sebagai berikut :
a. spesifikasi teknik dari stiker tanda samping kendaraan bermotor;
b. tata cara penyediaan (stock) untuk memenuhi permintaan kebutuhan stiker tanda
samping kendaraan bermotor;
c. pengemasan dan pendistribusian stiker tanda samping kendaraan bermotor;
d. jaminan mutu atas hasil cetakan stiker tanda samping kendaraan bermotor;
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e.
f.
g.
h.
i.

pengawasan terhadap peredaran stiker tanda samping kendaraan bermotor;
pencetakan stiker tanda samping kendaraan bermotor;
distributor stiker tanda samping kendaraan bermotor;
masa berlaku surat penunjukkan;
pelaporan hasil distribusi stiker tanda samping kendaraan bermotor.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan
pembuatan stiker tanda samping wajib melaporkan kegiatannya kepada Direktur Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan formulir laporan
sebagaimana dalam contoh 2 Lampiran VI Peraturan ini.
Pasal 29
Apabila Badan Usaha yang akan ditetapkan sebagai pencetak stiker tanda samping sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 1 (satu) Badan Usaha, maka penetapanya disamping harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga didasarkan pertimbangan :
a.
b.
c.
d.

prosentase dari jumlah permintaan;
kualitas /kemampuan/ performansi pencetak;
tingkat kesulitan jangkauan wilayah distribusi;
kelangsungan usaha.

Pasal 30
Biaya pengadaan stiker, merupakan pengalihan dari alokasi biaya pengecatan tanda samping
yang diperhitungkan sebagai komponen biaya uji berkala kendaraan bermotor yang diatur dengan
peraturan tersendiri oleh daerah yang bersangkutan yang pengelolaannnya dilakukan melalui
APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DISTRIBUSI BUKU UJI, TANDA UJI DAN TANDA SAMPING
Bagian Pertama
Distribusi Buku Uji dan Tanda Uji

Pasal 31
(1) Distributor buku uji dan tanda uji berkala, harus berbentuk Badan Usaha.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menjadi mitra kerja Badan Usaha
yang telah ditunjuk untuk mencetak buku uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.
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(3) Untuk menjadi mitra kerja Badan Usaha yang mencetak buku uji dan tanda uji berkala
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur
jenderal Perhubungan Darat c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapatkan
rekomendasi.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diajukan secara tertulis dengan
dillengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
a. akte pendirian perusahaan;
b. izin usaha;
c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. keterangan domisili perusahaan dan pimpinan perusahaan;
e. keterangan bukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(5) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. memiliki tempat usaha yang tetap;
b. mampu menjamin ketepatan waktu pendistribusian barang;
c. bersedia memberikan pelayanan kepada Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
dengan biaya yang wajar;
d. bersedia untuk tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab
pekerjaan kepada pihak lain;
(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan diterima atau
ditolak permohonan rekomendasi.

Pasal 32
(1)

Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat
(4) dan ayat (5), diberikan rekomendasi oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas
nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sebagai distributor buku uji dan tanda uji
berkala.

(2)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkan dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan.

(3)

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, distributor buku uji dan tanda uji berkala, wajib
melaporkan kegiatannya kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap 6 (enam)
bulan sekali.
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Pasal 33
(1)

Apabila Badan Usaha yang diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
lebih dari 1 (satu) Badan Usaha, maka akan ditentukan wilayah pelayanan distribusi buku uji
dan tanda uji.

(2)

Penentuan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangan :
a.
b.
c.
d.

(3)

kesulitan jangkauan wilayah distribusi;
kualitas /kemampuan/ performansi pelayanan pendistribusian;
berdasarkan prosentase dari jumlah permintaan;
kelangsungan usaha.

Penentuan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 34
(1)

Badan Usaha yang telah mendapat rekomendasi sebagai distributor buku uji dan tanda uji
berkala, wajib membuat perjanjian dengan Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Darat untuk mencetak buku uji dan tanda uji berkala, sebelum
menjalankan kegiatan usaha pendistribusian buku uji dan tanda uji berkala.

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum ditandatangani kedua pihak harus
dilaporkan terlebih dahulu kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk diketahui
dan mendapatkan persetujuan.

Pasal 35
Tata cara pendistribusian buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh
distributor sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, adalah sebagai berikut:
a.

pendistribusian terhadap setiap pemesanan ataupun permintaan buku uji dan tanda uji
berkala kendaraan bermotor, dilakukan secara paket per paket yang setiap paket terdiri dari
buku uji dan tanda uji dengan komposisi perbandingan 1 (satu) buku uji untuk 4 (empat)
tanda uji;

b.

pemasaran buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor oleh distributor dilakukan
secara kompetisi bebas (free fight competition), agar masing-masing distributor memiliki
kesempatan dan peluang yang sama.
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Pasal 36
Dalam hal terjadi kekosongan buku uji di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor karena tidak
dilayani oleh Badan Usaha yang ditunjuk untuk mendistribusikan, maka pendistribusian buku uji
dan tanda uji akan diambil alih oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal ini adalah
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Distribusi Stiker Tanda Samping

Pasal 37
(1) Distributor stiker tanda samping harus berbentuk Badan Usaha.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menjadi mitra kerja Badan Usaha
yang telah ditunjuk untuk mencetak stiker tanda samping sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27.
(3) Untuk menjadi mitra kerja Badan Usaha yang mencetak stiker tanda samping sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur jenderal
Perhubungan Darat c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapatkan
rekomendasi.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan secara tertulis dengan
dillengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.

akte pendirian perusahaan;
izin usaha;
nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
keterangan domisili perusahaan dan pimpinan perusahaan;

e.

keterangan bukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(5) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.

dimaksud dalam ayat (4), harus

memiliki tempat usaha yang tetap;
mampu menjamin ketepatan waktu pendistribusian barang;
bersedia memberikan pelayanan kepada Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
dengan biaya yang wajar;
bersedia untuk tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab
pekerjaan kepada pihak lain.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan diterima atau
ditolak permohonan rekomendasi.
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Pasal 38
(1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan atas nama Direktur Jenderal akan memberikan rekomendasi Badan Usaha
yang memenuhi syarat sebagai distributor stiker tanda samping.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkan dan dapat diperbaharui denganmengajukan permohonan.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, distributor buku uji dan tanda uji berkala, wajib
melaporkan kegiatannya kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap 6 (enam)
bulan sekali.

Pasal 39
(1) Apabila Badan Usaha yang diberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
lebih dari 1 (satu) Badan Usaha, maka akan ditentukan wilayah pelayanan distribusi stiker
tanda samping.
(2) Penentuan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangan :
a.
b.
c.
d.

berdasarkan perimbangan kesulitan jangkauan wilayah distribusi;
kualitas /kemampuan/ performansi pelayanan pendistribusian;
berdasarkan prosentase dari jumlah permintaan;
kelangsungan usaha.

(3) Penentuan wilayah pelyanan untuk masing-masing badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 40
(1) Badan Usaha yang telah mendapat rekomendasi sebagai distributor stiker tanda samping,
wajib membuat perjanjian dengan Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Darat untuk mencetak stiker tanda samping, sebelum menjalankan kegiatan
usaha pendistribusian stiker tanda samping.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum ditandatangani kedua pihak harus
dilaporkan terlebih dahulu kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk diketahui dan
mendapatkan persetujuan.
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Pasal 41
Pendistribusian stiker tanda samping kendaraan bermotor oleh distributor sebagaimana dimaksud
pada Pasal 40, dilakukan dengan cara kompetisi bebas (free fight competition), agar masingmasing distributor memiliki kesempatan dan peluang yang sama.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 42
(1) Buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, sebelum dicetak atau dibuat secara massal wajib dilakukan uji
kelayakan/kualitas terhadap contoh buku uji, tanda uji, dan stiker tanda samping kendaraan
bermotor.
(2) Uji kelayakan/kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal
dalam hal ini Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Apabila dalam pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan lulus, buku uji,
tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor dapat dicetak/dibuat secara massal.
Pasal 43
Buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor sebelum dicetak massal, Badan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 harus memberi jaminan berupa
pernyataan tertulis bahwa setiap buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor
yang akan dicetak sesuai dengan buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping yang telah lulus uji
kelayakan.

Pasal 44
(1) Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemalsuan Buku uji, tanda uji dan stiker tanda
samping kendaraan bermotor, dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembuatan
dan pendistribusianya.
(2) Pengendalian dan pengawasan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
Direktur Jenderal dengan cara :
a. pemberian nomor urut buku uji sesuai kuota yang diberikan oleh Direktur Jenderal;
b. melihat kesesuaian antara kriteria dengan kondisi nyata ( de facto) di lapangan;
c. peninjauan ke lapangan;
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d. uji sampling terhadap buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor
setiap 6 bulan sekali ke badan usaha pembuat/pencetak buku uji, tanda uji dan stiker tanda
samping kendaraan bermotor.
(3) Badan usaha yang membuat buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 wajib :
a. melaporkan jumlah buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping yang dicetak serta jumlah
yang diambil oleh masing-masing distributor setiap 3 (tiga) bulan ke Direktur Jenderal dalam
hal ini Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan;
b. menyediakan Sistem Informasi Manajemen yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat mengenai perkembangan pembuatan buku uji, tanda uji dan stiker
tanda samping kendaraan bermotor;
c. memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
Pasal 45
(1) Pengendalian dan pengawasan pendistribusian buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 40 dilakukan sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang telah menerima dan melaksanakan pengujian berkala
kendaraan bermotor, melaporkan jumlah dan seri nomor buku uji berkala atau , tanda uji
dan stiker tanda samping atau yang digunakan di daerah masing-masing kepada Kepala
Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan
tembusan disampaikan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Khusus Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di sampaikan
kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekali dalam sebulan pada setiap
tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran V Peraturan ini.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melakukan
evaluasi.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekali dalam sebulan pada setiap
tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran V Peraturan ini ini.
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Pasal 46
(1) Kepala Dinas Propinsi selain Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
Peraturan ini di wilayahnya masing-masing.
(2) Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan pelaksanaan
pembinaan dan bimbingan teknis di wilayah masing-masing kepada Direktur Jenderal setiap
semester.

Pasal 47
(1) Bagi unit pengujian berkala yang telah mengunakan kartu elektronik dan identifikasi frekuensi
radio (Radio Frequency Identification/RFID) harus membuat sistem manajemen informasi
pengujian berkala kendaraan bermotor yang dapat diakses secara on-line oleh Direktur
Jenderal dalam hal ini Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Unit pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melaporkan secara online setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mengenai jumlah kartu elektronik dan identifikasi frekuensi radio (Radio
Frequency Identification/RFID) yang digunakan.

Pasal 48
(1) Penggantian buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping dapat diberikan apabila :
a.
b.
c.
d.

masa berlakunya habis;
hilang;
rusak sehingga tidak terbaca lagi; atau
buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping tidak sah atau palsu.

(2) Permohonan penggantian buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a.
b.
c.

membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila buku uji hilang;
melampirkan buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping yang masa berlakunya habis atau
rusak;
melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukan aslinya.

(3) Dalam hal penggantian buku uji karena hilang, biaya penggantian buku uji kendaraan
bermotor sebesar 10 (sepuluh) kali dari harga buku uji daerah yang bersangkutan.

26

Pasal 49
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap
pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 50
(1) Pembuat buku uji, tanda uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor, akan dicabut
rekomendasinya, apabila :
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4),
Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (4);
b. tidak melakukan pembuatan sesuai kuota yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 dan Pasal 29;
c. melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
(2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan
tertulis sekali dan apabila sesudah diberi peringatan satu kali tidak diindahkan dicabut
rekomendasinya.

Pasal 51
(1) Distributor buku uji, tanda uji atau stiker tanda samping kendaraan bermotor, akan dicabut
rekomendasinya, apabila :
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (3),
Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3);
b. tidak melakukan distribusi sesuai kuota pendistribusian yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 39;
c. melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
(2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan
tertulis sekali dan apabila sesudah diberi peringatan satu kali tidak diindahkan dicabut
rekomendasinya.
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Pasal 52
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dapat diketahui melalui
laporan atau informasi dari :
a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Propinsi;
b. informasi dari distributor;
c. laporan dari masyarakat.
(2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat data-data
sebagai berikut :
a. jenis pelanggaran;
b. identitas pelaku;
c. identitas pelapor.
(3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak akan ditindak lanjuti, kecuali ada data-data tambahan yang mendukung untuk diproses.

Pasal 53
(1) Penguji, pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor, dilarang menggunakan buku uji, tanda
uji berkala dan stiker tanda samping sementara dan/atau bentuk maupun jenis lain, selain yang
ditetapkan dalam Peraturan ini.
(2) Pelanggaran terhadap penggunaan buku uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
(1) Buku uji, tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan bermotor yang selama ini digunakan
dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.1011/AJ.402/DRJD/2003, masih tetap berlaku sampai dengan selambat-lambatnya 31
Desember 2006.
(2) Buku uji, tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan bermotor yang selama ini digunakan
selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini harus sudah diganti
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dengan kartu elektronik dan dilengkapi identifikasi frekuensi radio (Radio Frequency
Identification/RFID).

Pasal 55
(1) Badan Usaha yang telah mendapat penunjukan untuk mencetak buku uji dan tanda uji
kendaraan bermotor sebelum peraturan ini ditetapkan, penunjukannya dinyatakan masih tetap
berlaku sampai berakhirnya masa penunjukan tersebut atau selambat-lambatnya sampai
dengan tanggal 31 Desember 2006.
(2) Distributor yang telah mendapat rekomendasi dan melakukan perjanjian kontrak kerja dengan
Badan Usaha yang telah ditunjuk untuk mencetak buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor
sebelum peraturan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rekomendasinya
dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian kontrak kerja tersebut
atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.
(3) Dalam hal distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan memperpanjang atau
memperbaharui perjanjian kontrak kerjanya dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka distributor dimaksud harus mengajukan permohonan baru untuk
mendapatkan rekomendasi sebagai distributor buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
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BAB VII
PENUTUP
Pasal 56
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: JAKARTA
Pada tanggal
: 12 September 2006
____________________________________
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc
NIP. 120 092 889
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.
Menteri Perhubungan;
2.
Menteri Dalam Negeri;
3.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
4.
Sekjen dan Irjen Departemen Perhubungan;
5.
Dirjen PUOD, Departemen Dalam Negeri;
6.
Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
7.
Direktur LANTAS Mabes POLRI;
8.
Sekditjen dan para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
9.
Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia;
11. Ketua Umum DPP Organda.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PURWATININGSIH, SH.

NIP. 120122126

Lampiran I

Tampak Depan

: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK.2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 Septermber 2006

Tampak Belakang

55 mm

85 mm

Direktur Jenderal Perhubungan Darat
ttd

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc
NIP. 120092889

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK 2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 Septermber 2006

RUANG UNTUK
PENEMPELAN
STIKER LOGO
DAERAH

BUKU UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR
BOOK OF PERIODICAL
VEHICLE INSPECTION

NOMOR UJI KENDARAAN
VEHICLE INSPECTION NUMBER

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DECREE OF DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
NOMOR/NUMBER: SK……/AJ...../DRJD/2006

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
Ir. ISKANDAR ABUBAKAR M.Sc
NIP. 120092889

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Lampiran III : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK. 2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 Septermber 2006

Contoh 1.
1

BUKU UJI BERKALA KENDARAAN INI BERLAKU
DISELURUH WILAYAH INDONESIA
(Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 44/1993)
THIS VEHICLE PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE HAS TO BE
IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF INDONESIA’S JURISDICTION
(Article 150, Government Regulation Number 44/1993)

DITERBITKAN DI
ISSUED AT

: …………………………………

PADA TANGGAL
DATE ON

: …………………………………

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued at
Pada tanggal
Date on

: ……………

KEPALA DINAS / KANTOR : ……………………………………….
CHIEF OFFICER OF

ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ON BEHALF OF
DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
DIRECTOR OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT

( …………………………………………………..)
NIP. …………………………
…………………………………………
NIP. XXXXXXXXX

X 0000000

X 0000000

Contoh 2
2

3
URAIAN DATA KENDARAAN

IDENTIFIKASI KENDARAAN DAN PEMILIK

DESCRIPTION OF VEHICLE

IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER

IDENTITAS KENDARAAN (IDENTITY OF VEHICLE)

PEMILIK
(OWNER)

- Merek (Brand)
- Tipe (Type)
- Jenis (Category)

- Nomor Uji Berkala
(Periodical Inspection Number)

: ……………………………………..

- Nomor Kendaraan
(Vehicle Registration Number)

: ……………………………………..

- Nama Pemilik Kendaran
(Name of Owner)

: ……………………………………..

- Alamat Pemilik Kendaraan
(Address of Owner)

: ……………………………………..

- Kartu Identitas Diri
(ID Card )

: ……………………………………..

X 000000

- Isi Silinder (Cylinder Volume)
- Daya Motor (Power )
- Bahan Bakar (Fuel)
- Tahun Pembuatan
(Year of Manufactured)
- Status Penggunaan (Usage Status)
- Nomor Rangka Landasan
(Chassis Number )
- Nomor Mesin (Engine Number)

: …………………………………………………
: …………………………………………………
: Mobil Penumpang / Barang / Bus
Passanger car / goods / bus
: …………………………………………….CC
: ……………………………………KW/PS/HP
: …………………………………………………
: …………………………………………………
: Umum / Tidak Umum
(Public Service / Private )
: …………………………………………………
: …………………………………………………

- Nomor dan Tanggal Sertifikasi Uji Tipe dan : …………………………………………………
Sertifikat Registrasi Uji Tipe
(Number and Date of Type Approval Certificate
and Type Approval Certificate Registration )

X 000000

Contoh 3
4

5

UKURAN KENDARAAN (VEHICLE DIMENSIONS)
a. Ukuran Utama (Main Dimension)

BERAT KOSONG (KERB WEIGHT)

- Panjang (Length)
- Lebar (Width)
- Tinggi (Heigth)
- Julur Belakang (Rear Over Hang)/ROH
- Julur Depan (Front Over Hang)FOH

: …………………………………….. mm
: …………………………………….. mm
: …………………………………….. mm
: …………………………………….. mm
: …………………………………….. mm

b. Jarak Sumbu (Wheel Base)
- Sumbu I-II (Axle I-II)
- Sumbu II-III (Axle II-III)
- Sumbu III-IV (Axle III-IV)

: …………………………………….. mm
: …………………………………….. mm
: …………………………………….. mm

c.Dimensi Bak Muatan ( Mobil Barang Bak Terbuka )
- Panjang
- Lebar
- Tinggi

: …………………………………………………………mm
: …………………………………………………………mm
: ………………………………………………………… mm

- Sumbu I (First Axle)
- Sumbu II (Second Axle)
- Sumbu III (Third Axle)
- Sumbu IV (Fourth Axle)

:
:
:
:

………………………………………. Kg
……………………………………….. kg
…………………………………………kg
……………………………………….. kg

Jumlah (Total )

: ………………………………………….kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)
- Orang (Persons )
- Barang (Goods)

: ………….. …. (Penumpang/Passenger)
: ………………………………………… kg

Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI)
: ………………………………………… kg
Gross Permissible Vehicle Weight (GPW)

PEMAKAIAN BAN YANG DIIJINKAN
(LIGHTEST TIRE USED)
a.
b.
c.
d.

Sumbu ke-1 (First Axle)
Sumbu ke-2 (Second Axle)
Sumbu ke-3 (Third Axle)
Sumbu ke-4 (Fourth Axle)

: …………………………………………………
: …………………………………………………
: …………………………………………………
: …………………………………………………

Jumlah Berat Kombinasi Yang
Diijinkan (JBKI)
Gross Permissible Combination Weight
(GPCW)

: ………………………………………… kg

Kelas Jalan Terendah Yang Boleh Dilalui : ………………………………………….
(The Lowest Road Category)
KONFIGURASI SUMBU
(AXLE CONFIGURATION)

: …………………………………………………

Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) : ……………………………………………….kg
Gross Vehicle Weight (GVW)
Jumlah Berat Kombinasi
Yang Diperbolehkan (JBKB)
Gross Combination Weight (GCW)

: ……………………………………………… kg

X 000000

X 000000

Contoh 4
6
ITEM UJI
TESTING

REM
UTAMA
(BRAKE)

AMBANG BATAS
THRESSHOLD

Total Gaya Pengereman ≥
50 % x total berat sumbu (kg).
Selisih gaya pengereman
roda kiri dan roda kanan
dalam satusumbu maksimum
8%

HASIL UJI
TEST RESULT

KETERANGAN
REMARK

……….…….
Kg

Lulus / Tidak Lulus Uji
Berkala

……………..
%

Tempat, Tanggal

7
ITEM UJI
TESTING

REM
UTAMA
(BRAKE)

AMBANG BATAS
THRESSHOLD

HASIL UJI
TEST RESULT

KETERANGAN
REMARK

Gaya Pengereman ≥
50 % x berat sumbu (kg).

……….…….
Kg

Lulus / Tidak Lulus
Uji Berkala

Selisih gaya pengereman roda
kiri dan roda kanan dalam satu
sumbu maksimum 8%

……………..
%

(Nama Penguji )
No. Reg. Penguji

(Nama Penguji )
No. Reg. Penguji

Berlaku sampai
dengan
……………………..

Berlaku sampai
dengan
……………………..

Catatan :
LAMPU
Kekuatan pancar lampu kanan
UTAMA
12.000 cd (lampu jauh)
(HEAD LAMP)
Kekuatan pancar lampu kiri
12.000 cd (lampu jauh)

EMISI
(EMISSION)

…………… cd

…………… cd

Catatan :
LAMPU
Kekuatan pancar lampu kanan
12.000 cd (lampu jauh)
UTAMA
(HEADLAMP)
Kekuatan pancar lampu kiri
12.000 cd (lampu jauh)

…………… cd

…………… cd

Penyimpangan ke kanan
0° 34’ (lampu jauh)

…….° …..’

Penyimpangan ke kanan
0° 34’ (lampu jauh)

…….° …..’

Penyimpangan ke kiri
1° 09’ (lampu jauh)

…….° …..’

Penyimpangan ke kiri
1° 09’ (lampu jauh)

…….° …..’

Asap (Diesel Smoke) 50 %
CO : 4,5 %
HC : 1.200 ppm

…………. %
…………. %
………. ppm

X 0000000

Tempat, Tanggal

EMISI
(EMISSION)

Asap (Diesel Smoke) 50 %
CO : 4,5 %
HC : 1.200 ppm

X 0000000

…………. %
…………. %
………. ppm

Contoh 5
8
ITEM UJI
TESTING

REM
UTAMA
(BRAKE)

AMBANG BATAS
THRESSHOLD

Total Gaya Pengereman ≥
50 % x total berat sumbu (kg).
Selisih gaya pengereman
roda kiri dan roda kanan
dalam satusumbu maksimum
8%

HASIL UJI
TEST RESULT

KETERANGAN
REMARK

……….…….
Kg

Lulus / Tidak Lulus Uji
Berkala

……………..
%

Tempat, Tanggal

9
ITEM UJI
TESTING

REM
UTAMA
(BRAKE)

AMBANG BATAS
THRESSHOLD

HASIL UJI
TEST RESULT

KETERANGAN
REMARK

Gaya Pengereman ≥
50 % x berat sumbu (kg).

……….…….
Kg

Lulus / Tidak Lulus
Uji Berkala

Selisih gaya pengereman roda
kiri dan roda kanan dalam satu
sumbu maksimum 8%

……………..
%

(Nama Penguji )
No. Reg. Penguji

(Nama Penguji )
No. Reg. Penguji

Berlaku sampai
dengan
……………………..

Berlaku sampai
dengan
……………………..

Catatan :
LAMPU
Kekuatan pancar lampu kanan
UTAMA
12.000 cd (lampu jauh)
(HEAD LAMP)
Kekuatan pancar lampu kiri
12.000 cd (lampu jauh)

EMISI
(EMISSION)

…………… cd

…………… cd

Catatan :
LAMPU
Kekuatan pancar lampu kanan
12.000 cd (lampu jauh)
UTAMA
(HEADLAMP)
Kekuatan pancar lampu kiri
12.000 cd (lampu jauh)

…………… cd

…………… cd

Penyimpangan ke kanan
0° 34’ (lampu jauh)

…….° …..’

Penyimpangan ke kanan
0° 34’ (lampu jauh)

…….° …..’

Penyimpangan ke kiri
1° 09’ (lampu jauh)

…….° …..’

Penyimpangan ke kiri
1° 09’ (lampu jauh)

…….° …..’

Asap (Diesel Smoke) 50 %
CO : 4,5 %
HC : 1.200 ppm

…………. %
…………. %
………. ppm

X 0000000

Tempat, Tanggal

EMISI
(EMISSION)

Asap (Diesel Smoke) 50 %
CO : 4,5 %
HC : 1.200 ppm

X 0000000

…………. %
…………. %
………. ppm

Contoh 6.
Catatan ( Notes )

10
KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. Setiap kendaran bermotor jenis mobil bus, mobil barang,kendaran khusus, kereta
gandengan dan kereta tempelan dan kendaran umum yang dioperasikan di jalan wajib
dilakukan uji berkala. (Pasal 148 ayat (1) PP 44 1993)
2. Masa uji berkala berlaku selama 6 (enam ) bulan. (Pasal 148 ayat (2) PP 44 1993)
3. Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan
lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala yang
berlaku diseluruh Indonesia (Pasal 150 ayat (1) PP 44 1993)
4. Apabila sutau kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib
memberitahuan secara tertulis perbaikanpperbaikan yang harus dilakukan, waktu dan
tempat dilakukan pengujian ulang. Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan
uji ulang tersebiut tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji
lagi. (Pasal 158 PP 44 1993)
5. Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis
kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila: (Pasal 160 PP 44
1993)
a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan
jelas
b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 ( tiga ) bulan
ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan
c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan
data yang terdapat dalam bukti lulus uji
d. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai
ladi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji
e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji
berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
6. Permohonan pengujian berkala untuk yang pertama kali wajib disertai Sertifikat
Registrasi Uji Tipe (Pasal 157 PP 44 tahun 1993)
7. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai
dengan kelas jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah). (UU No. 14 Th. 1992 Pasal
54)
8. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan
dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
2.000.000 (dua juta rupiah). (UU No. 14 Th. 1992 Pasal 56 Ayat (1) )
9. Apabila kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan
khusus tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
(UU No. 14 Th. 1992 Pasal 56 Ayat (2) ).
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Lampiran IV : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK. 2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 Septermber 2006

Contoh 1 : TANDA UJI BERKALA
Example 1 : Periodical Inspection Plate

Keterangan (Remark) :
X

Panjang (Length) : 60 mm
Lebar (Width)
: 60 mm
Diameter lubang untuk kawat pengikat : 4 mm

60 mm

60 mm

Contoh 2

B 1505 XY
12-12

X

Segel dengan Logo
Perhubungan

AA-01-1-000001
31 Desember 2006
Tanda Nomor Kendaraan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ir. ISKANDAR ABUBAKAR M.Sc
NIP. 120092889

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Kawat Tahan Karat

Kode wilayah uji
Masa berlaku uji

Lampiran V:

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK. 2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 Septermber 2006

Contoh (Example) : 1

TANDA SAMPING UJI BERKALA MOBIL BARANG
KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA : ………………………
(PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN

: …………………………. Kg

(KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH)
LEBAR KENDARAAN (WIDTH)
TINGGI KENDARAAN (HEIGHT)
J.B.B (G.V.W)
J.B.I ( G.P.W)
M.S.T (M.A.L)
DAYA ANGKUT (PAY LOAD)
- ORANG (60 Kg/PERSON)
- BARANG (GOODS)
KELAS JALAN TERENDAH
(LOWEST ROAD CLASS)
DINAS/KANTOR

: ………………………….. mm
: ………………………….. mm
: …………………………… mm
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg

: ……Org, Equivalent…… Kg
: …………………………. Kg
: ……………………………….
: ………………………………..

(VEHICLE INSPECTION OFFICE)

Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelia/Pelaksana Lanjutan
(INSPECTOR)
CAP
DINAS

…………..…………..
NO. REG :
NIP
:

TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

Contoh (Example) : 2

TANDA SAMPING UJI BERKALA MOBIL PENARIK
KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA : ………………………
(PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN

: …………………………. Kg

(KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH)
LEBAR KENDARAAN (WIDTH)
TINGGI KENDARAAN (HEIGHT)
J.B.K.B (G.C.W)
J.B.K.I ( G.P.C.W)
M.S.T (M.A.L)

: ………………………….
: ………………………….
: ………………………….
: ………………………….
: ………………………….
: ………………………….

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)
- ORANG (60 Kg/PERSON)
- BARANG (GOODS)

: ……Org, Equivalent…… Kg
: …………………………. Kg

KELAS JALAN TERENDAH
(LOWEST ROAD CLASS)
DINAS/KANTOR

mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg

: ……………………………….
: ………………………………..

(VEHICLE INSPECTION OFFICE)

Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelia/Pelaksana Lanjutan
(INSPECTOR)
CAP
DINAS

…………..…………..
NO. REG :
NIP
:

TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

Contoh (Example) :3

TANDA SAMPING UJI BERKALA KERETA GANDENGAN/TEMPELAN
KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA : ………………………
(PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN

: …………………………. Kg

(KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH)
LEBAR KENDARAAN (WIDTH)
TINGGI KENDARAAN (HEIGHT)
J.B.B (G.V.W)
J.B.I ( G.P.W)
M.S.T (M.A.L)

: ………………………….. mm
: ………………………….. mm
: …………………………… mm
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)
- ORANG (60 Kg/PERSON)
- BARANG (GOODS)

: ……Org, Equivalent…… Kg
: …………………………. Kg

KELAS JALAN TERENDAH
(LOWEST ROAD CLASS)
DINAS/KANTOR

: ……………………………….
: ………………………………..

(VEHICLE INSPECTION OFFICE)

Penguji Kendaraan Bermotor
CAP
DINAS

Penyelia/Pelaksana Lanjutan
(INSPECTOR)
…………..…………..
NO. REG :
NIP
:

TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

Contoh (Example) : 4

TANDA SAMPING UJI BERKALA MOBIL BUS
KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA : ………………………
(PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN

: …………………………. Kg

(KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH)
LEBAR KENDARAAN (WIDTH)
TINGGI KENDARAAN (HEIGHT)
J.B.B (G.V.W)
J.B.I ( G.P.W)
M.S.T (M.A.L)

: ………………………….. mm
: ………………………….. mm
: …………………………… mm
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)
- ORANG (60 Kg/PERSON)
- BARANG (GOODS)

: ……Org, Equivalent…… Kg
: …………………………. Kg

KELAS JALAN TERENDAH
(LOWEST ROAD CLASS)
DINAS/KANTOR

: ……………………………….
: ………………………………..

(VEHICLE INSPECTION OFFICE)

Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelia/Pelaksana Lanjutan
(INSPECTOR)
CAP
DINAS

…………..…………..
NO. REG :
NIP
:

TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

Contoh (Example) : 5

TANDA SAMPING UJI BERKALA MOBIL PENUMPANG / MOBIL BARANG DOUBLE CABIN

MASA BERLAKU UJI BERKALA : ………………………
(PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN

KETERANGAN UKURAN : 200 mm x 150 mm
TINGGI HURUF/ANGKA : 5 mm

: …………………………. Kg

(KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH)
LEBAR KENDARAAN (WIDTH)
TINGGI KENDARAAN (HEIGTH)
J.B.B (G.V.W)
J.B.I ( G.P.W)
M.S.T (M.A.L)
DAYA ANGKUT (PAY LOAD)
- ORANG (60 Kg/PERSON)
- BARANG (GOODS)
KELAS JALAN TERENDAH
(LOWEST ROAD CLASS)
DINAS/KANTOR

: ………………………….. mm
: ………………………….. mm
: …………………………… mm
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg
: ………………………….. Kg
: ……Org, Equivalent…… Kg
: …………………………. Kg
: ……………………………….
: ………………………………..

(VEHICLE INSPECTION OFFICE)

Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelia/Pelaksana Lanjutan
(INSPECTOR)
CAP
DINAS

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

…………..…………..
NO. REG :
NIP
:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc
NIP. 120092889

Lampiran VI : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK. . 2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 September 2006

Contoh 1 : Bentuk Laporan Pencetakan Buku Uji, Tanda Uji dan/atau Stiker
Nomor
Lampiran
Perihal

:
: 1 (satu) set
: Pencetakan buku uji , tanda uji atau stiker
Yth.

……………… , ……………..

Kepada
Direktur LLAJ
di……………….

1. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan pencetakan buku uji pada bulan
…………. Tahun …… sebagai berikut :
NO

NOMOR SERI BUKU UJI

JUMLAH

DISTRIBUTOR

2. Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

Pimpinan Perusahaan Pencetak

……………………………….
Tembusan Yth :
Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta

18

Contoh 2 : Bentuk Laporan Distribusi Buku Uji, Tanda Uji dan/atau Stiker
Nomor
Lampiran
Perihal

:
: 1 (satu) set
: Distribusi buku uji, tanda uji atau stiker

……………… , ……………..

Yth.

Kepada
Direktur LLAJ
di……………….

1. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan pencetakan buku uji pada
bulan …………. Tahun …… sebagai berikut :
NO

NOMOR SERI BUKU UJI

JUMLAH

PENCETAK

2. Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

Pimpinan Perusahaan Disributor

……………………………….
Tembusan Yth :
Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta

Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Ttd

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc
NIP. 120092889
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Lampiran VII : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor
: SK. . 2752/AJ/402/DRJD/2006
Tanggal
: 12 September 2006

Contoh : Bentuk Laporan Penggunaan Buku Uji Bagi Kabupaten / Kota
Nomor
Lampiran
Perihal

:
: 1 (satu) set
: Pemakaian buku uji

……………… , ……………..

Yth.

Kepada
Kepala Dinas Perhubungan /

LLAJ
Propinsi ………….
di……………….

1. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan pemakaian buku uji pada bulan
…………. Tahun …… sebagai berikut :
NO

DISTRIBUTOR

NOMOR SERI BUKU UJI

JUMLAH

2. Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN /
KOTA

……………………………….
NIP. ……………..

Tembusan Yth :
Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta

Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Ttd

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc
NIP. 120092889
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