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ABSTRAK 

ROSI DAMAYANTI, E 0008429, 2008, PELAKSANAAN PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERKAIT DENGAN 

KESELAMATAN PENUMPANG  (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN 

KARANGANYAR), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peraturan 

perundang- undangan dan aturan pelaksana yang mengatur tentang uji 

kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Karanganyar serta untuk mengetahui pelaksanaan 

pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Karanganyar dalam memberikan perlindungan 

terhadap keselamatan penumpang. 

Peneitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat 

preskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 

dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Sumber 

bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-

undangan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pengujian kendaraan 

bermotor terkait dengan keselamatan penumpang dan bahan hukum sekunder 

berasal dari buku, jurnal, internet dan penelitian lain yang relevan. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan 

observasi yang dilakukan penulis guna memeriksa kembali bahan hukum 

primer terhadap fakta lapangan. Analisis data yang digunakan adalah dengan 

metode deduksi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan 

yakni Ketentuan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Karanganyar diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang merupakan dasar hukum keharusan untuk mengujikan kendaraan 

bermotor terhadap kelaikan jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Kendaraan. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor  di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar secara 

garis besar di tinjau dari segi teknis telah mampu membentuk perlindungan 

terhadap keselamatan penumpang. Akan tetapi, keselamatan Penumpang 

tidak hanya ditentukan oleh kelayakan teknis kendaraan bermotor saja, tetapi 

konsumen atau penumpang harus memperoleh kenyamanan dan keselamatan 

dalam menggunakan alat angkutan, segi pengemudi, dan kondisi jalannya 

juga berpengaruh. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang perlu 

dibenahi dalam hal pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di 

jalan atau yang dikenal dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi 

terhadap angkutan umum yang belum maksimal. 

 

Kata Kunci: Pengujian Kendaraan Bermotor, Keselamatan Penumpang 
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ABSTRACT 

 

 

Rosi Damayanti, E 0008429, 2008, TESTING IMPLEMENTATION OF 

MOTOR VEHICLE (PKB) ASSOCIATED WITH PASSENGER 

SAFETY (A STUDY IN THE DEPARTMENT OF 

TRANSPORTATION, COMMUNICATION AND INFORMATION OF 

KARANGANYAR REGENCY), Faculty of Law, University of Sebelas 

Maret, Surakarta. 

 

         This study aims to determine the provisions of laws and regulations 

and implementation of rules governing eligibility test vehicle by the 

Department of Transportation, Communication and Information of 

Karanganyar Regency and to investigate the implementation of vehicle 

testing at the Department of Transportation, Communication and Information 

Karanganyar in providing protection to the safety of passengers. 

        This study is prescriptive normative legal research to determine 

the implementation of vehicle testing at the Department of Transportation, 

Communication and Information of Karanganyar Regency in providing 

protection to the safety of passengers. Sources of primary legal materials in 

this study consisted of the legislation in relation to the implementation of 

testing-related to motor vehicle passenger safety and secondary legal 

materials from books, journals, internet and other relevant studies. Data was 

collected with a literature study, interviews and observations were conducted 

by the author to re-examine the primary legal materials of the facts on the 

field. Analysis of the data used is the method of deduction. 
 

        Based on the findings and conclusions generated discussion 

regarding the provisions in the Motor Vehicle Inspection of the Department 

of Transportation, Communication and Information of Karanganyar Regency 

regulated in Law No.22 Year of 2009 on Road Traffic and Transportation 

which is the legal basis for mandatory testing this vehicle for road worthiness 

and Government Regulation No. 55 Year 2012 on the vehicle is the basis for 

the Department of Transportation Communication and Information of 

Karanganyar Regency which is the technical instructions how regular testing 

is done. However, in practice there are still some that need to be addressed in 

terms of checking (re-testing) or a motor vehicle on the road known as the 

quotation roadworthy test or inspection of public transportation is not yet 

maximized. 

 

Key words : Testing Implementation Of Motor Vehicle (PKB), Passenger 

Safety 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah 

satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan 

perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai 

alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu 

wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. 

Sehingga dapat disimpulkan, dalam konteks pergerakan barang dan jasa, 

maka transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam 

pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Sedangkan dalam 

konteks pergerakan orang maka transportasi berperan sebagai agen 

pengembangan dan menjadi sarana pengisi kehidupan sosial, ekonomi, 

kebudayaan dan politik masyarakat. Oleh karenanya, transportasi merupakan 

salah satu agen terpenting dalam memajukan suatu masyarakat. “Pengertian 

transportasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai : pemindahan 

muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ketempat wilayah 

yang lainnya sebagai tujuan. Dimana dalam pelaksanaan transportasi itu 

diatur oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan lalu lintas, angkutan 

jalan, perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, 

cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan 

transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk 

menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, 

penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat (Yulius Yuliman, 2008:1).” 

Transportasi juga merupakan kontributor utama padatnya lalu lintas 

jalan raya dimana kenyataan pelayanan angkutan orang dan barang yang 

kurang memadai menyebabkan tuntutan akan pelayanan yang lebih baik 

untuk semakin ditingkatkan. Transportasi juga berkontribusi pada penurunan 

kualitas udara luar ruangan, penyebaran penyakit pernapasan terutama bagi 
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daerah-daerah dengan kepadatan lalu lintas yang luar biasa, berkontribusi 

pada kecelakaan di jalan raya, berkontribusi pada deplesi sumber-sumber 

energi tak terbarukan, berkontribusi pada pelepasan gas rumah kaca yang 

masif akibat pembakaran bahan bakar tak terbarukan. 

Dengan alasan tersebut, tidaklah mengherankan bila di beberapa 

daerah terutama di kota-kota besar telah ditetapkan ketentuan dan peraturan 

berlalulintas di jalan raya dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan 

kenyamanan berkendaraan, perlindungan terhadap konsumen dan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau 

dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian 

lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraaan bermotor yang 

akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis 

dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan 

kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan 

wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan namun pada saat ini 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 jenis kendaraan 

yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan 

penumpang umum dan barang. 

Niat pemerintah melakukan Uji Berkala pada kendaraan bermotor 

bertujuan untuk menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya, 

namun keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada aparatur yang 

melaksanakan dan sistem yang dipergunakan serta peralatan pendukungnya. 

Pengujian kendaraan bermotor secara umum dilaksanakan selain dalam 

rangka menjamin keselamatan dan pelayanan umum, juga merupakan salah 

satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara di luar ruangan terutama di 

jalan raya serta permukiman yang berada pada lintasan angin yang berasal 

dari jalan raya. 

 Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu 

lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional 
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secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang 

sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang 

tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh 

daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di 

bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 

Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah  preventif. Berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Namun mengingat 

keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian  yang ada, maka kewajiban uji 

tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, 

yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis-

jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik 

jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi harus 

mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Keberadaan 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai 

aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan 

dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan 

dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna 

kendaraan bermotor agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. 

Pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu kinerja pelayanan publik yang 

baik agar tercipta tujuan yaitu kepuasaan pengguna jasa pengujian kendaraan 

bermotor.  

Pada transportasi sekarang ini produsen lebih mengutamakan 

pelayanan jasa orang dan barang kepada konsumennya, untuk mendapatkan 

konsumen mereka harus memiliki perijinan untuk layak berada di jalan raya 

sebagai tempat pengujian kendaraan/transportasi. Pelayanan pengujian 
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kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang 

dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik 

jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang 

merupakan kewenangan dari Perhubungan. Dari pemeriksaan kondisi fisik 

kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran 

pengujian kendaraan bermotor itu sendiri. 

Isu dibidang transportasi adalah masalah kecelakaan lalu lintas dan 

masalah lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu 

lintas adalah kondisi kendaraan. “The condition of traffic safety in Indonesia 

is an issue that is still not given enough attention. This is based on facts that 

the level of accidents in highways in Indonesia is still, traffic safety should be 

given the highest priority in order to reduce accidents high (Aji Suraji & 

Ngudi Tjahjono, 2012:2).” Dalam upaya untuk menekan jumlah kecelakaan 

lalu lintas serta pengendalian masalah lingkungan, langkah yang dilakukan 

adalah melalui Pengujian Kendaraan bermotor. 

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan 

bermotor (PBKB) adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis 

terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari 

kemungkinann pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan 

bermotor di jalan, memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang 

dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar 

dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk 

berada dijalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, 

nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada 

sarana transportasi yang digunakan. Pentingnya transportasi tersebut 

tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas 

orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi berperan 

sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah 

dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. 

Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan 

efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang 
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pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan 

unsur- unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, 

kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa 

sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat.  

Program Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikembangkan saat 

ini adalah Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersifat menyeluruh (emisi 

dan kelaikan jalan) dan sebagai pelaksananya sesuai dengan Peraturan 

Perundangan yang berlaku di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi. 

Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor saat ini mendapat kritik yang 

cukup tajam dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat pengalaman Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemda saat ini. Kenyataan yang 

terjadi dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor angkutan umum 

dan barang saat ini rawan dengan penyimpangan. Bahkan lebih jauh lagi, 

kendaraan yang akan diuji berkala dapat menyewa sementara kelengkapan 

kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk 

memenuhi proses uji. Setelah proses uji berkala selesai dilakukan, barang-

barang yang disewa tersebut dikembalikan. Uji kir seharusnya dilakukan 

dengan ketat, bukan cuma formalitas. Pengawasan terhadap uji kelayakan 

bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, melainkan uji 

kelayakan dijalankan rutin sesuai prosedur 

yangberlaku.(http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/14/54751/2

011,-30-Ribu-Orang-Tewas-Karena-Kecelakaan-Lalu-Lintas, diakses 2 juni 

2012 pada 08.30) 

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya 

kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak 

lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua 

aspek yaitu: 

1. Aspek Keselamatan (safety) 

2. Aspek Pencemaran (pollution). 

Aspek keselamatan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya 

sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan 
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bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna 

memastikan kelaikan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat 

komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala Kendaraan 

Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut ”keur”) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah c.q. Dinas Perhubungan (dahulu Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya). 

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten 

Karanganyar menempatkan transportasi dan informasi sebagai bagian dari 

kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kesadaran 

masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis 

pelayanan, termasuk bidang transportasi, informasi dan komunikasi 

merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas 

Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam menciptakan keterbukaan dan 

kemudahan bidang transportasi serta kemudahan mengakses berbagai 

informasi melalui media yang ada. 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar berusaha menciptakan system transportasi yang aman, lancar 

dan tertib agar masyarakat merasa nyaman berkendaraan. Meningkatkan 

penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mengurangi 

kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan masyarakat dari kesesatan dalam 

perjalanan. Meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan 

memberikan pemahaman pada Kru Angkutan tentang Peraturan / Undang-

undang Lalu Lintas. Menciptakan Masyarakat Karanganyar yang informatif 

dan Komunikatif melalui penyebaran informasi secara cepat dan akurat. 

Menciptakan masyarakat Karanganyar yang komunikatif sehingga dapat 

terjalin hubungan yang sinergi dengan Pemerintah Kab. Karanganyar untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.  

Apabila melihat fakta dijalan terkait kondisi fisik sebagian besar 

angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak. 

Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan 

sehingga menganggu kenyamanan berkendara. Keadaan seperti ini akan 
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menjadi masalah apabila kita juga melihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten 

Karanganyar sebagian besar rusak berat, selain itu Kabupaten Karanganyar 

merupakan daerah pegunungan dengan kondisi jalan yg berkelok-kelok serta 

banyak ditemui tikungan-tikungan tajam yang dapat membahayakan apabila 

kendaraan umum dalam keadaan tidak layak jalan. Apalagi Kabupaten 

Karanganyar sendiri berada di jalur wisata Solo – Tawangmangu – Sarangan 

– Magetan - Madiun. Angkutan umum dilayani oleh angkutan bus jurusan 

Solo – Karanganyar - Tawangmangu. Dengan posisi Kabupaten Karanganyar 

yang sangat strategis tersebut menyebabkan pergerakan arus transportasi yang 

terjadi sangat padat. Selain itu fakta yang sering ditemui di jalan adalah 

penyimpangan pengoperasian angkutan umum yang melebihi kapasitas, yaitu 

banyak penumpang yang sampai duduk diatas atap angkutan umum atapun 

penumpang harus bertahan dalam kondisi apapun didalam bus, setidaknya 

dipintu bus asal terangkut. 

Berdasarkan uraian diatas, maksud penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan dan 

aturan pelaksana yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor 

oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten 

Karanganyar dan mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 

apakah sudah mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan 

penumpang. Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu 

penulisan hukum dengan judul: “PELAKSANAAN PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERKAIT DENGAN 

KESELAMATAN PENUMPANG  (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN 

KARANGANYAR)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah 

yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian 

sasaran. Dalam penelitian ini di rumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar?  

2. Apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sudah mampu 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Tujuan penelitian 

diperlukan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian agar 

penelitian itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Penelitian yang 

dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, sasaran yang 

jelas dan fakta-fakta yang ada. Dari permasalahan yang telah disebutkan 

diatas maka tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan undang–

undang dan aturan pelaksana yang mengatur tentang uji kelayakan 

kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap keselamatan penumpang 

dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas 

Perhubungan Komunuikasi dan Informatika Kab. Karanganyar  

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang 

hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek 

dalam lapangan hukum khususnya pelaksanaan pengujian 

kendaraan bermotor terkait dengan keselamatan penumpang. 
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b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya serta 

dapat di pakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian 

di tahap berikutnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 

Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang (Studi di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar). 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahanyang diteliti. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran 

dan membentuk pola pikir yang dinamis. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan 

masalah yang sedang diteliti dan juga kepada berbagai pihak yang 

berminat pada permasalahan yang sama. 

d. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat, baik 

langsung maupun tidak langsung dalam Pelaksanaan Pengujian 
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Kendaraan Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang 

(Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten karanganyar) 

 

E. Metode Penelitian 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni methodos yang 

berarti cara, upaya, atau jalan sehingga metode penelitian adalah cara, upaya 

atau jalan untuk menemukan kebenaran dengan suatu teknik atau prosedur 

tertentu. Terdapat pemikiran lain yang menyebutkan bahwa metode penelitian 

adalah merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian 

dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan cara tertentu 

untuk melaksanakan suatu prosedur.  

 Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang 

dilakukan secara metodologis dan sistematis, dengan menggunakan metode-

metode yang bersifat ilmiah dan sesuai dengan pedoman atau aturan yang 

berlaku dalam penulisan kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian hukum adalah 

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 

2009:35).  

Masalah pemilihan metode penelitian menjadi masalah yang sangat 

penting dan menentukan dalam suatu penelitian, karena nilai, mutu, dan hasil 

penelitian sangat bergantung dan ditentukan oleh metode penelitian yang 

digunakan. Penelitian harus cermat dalam memilih dan menggunakan metode 

penelitian, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai. 

Berdasarkan uraian diatas maka untuk memperoleh hasil yang diharapkan 

dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal atau 

normatif, dimana penelitian ini menempatkan sistem norma sebagai obyek 

kajiannya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. 

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan 

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum 

dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif ini merupakan hal substansial 

yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga 

hukum. Sedangkan sifat teknis atau terapan menggambarkan bahwa 

penelitian ini menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan suatu aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 

2006 :22). 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba  untuk dicari jawabanya. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :93). 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan 

perundang undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan 

(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana 

yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar serta 
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upaya perlindungan terhadap keselamatan penumpang ditinjau dari 

beberapa aspek hukum yang terkait. 

4. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. 

Lokasi penelitian yang telah ditetapkan penulis bertujuan agar ruang 

lingkup permasalahan yang hendak diteliti lebih terarah.  

5. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 

Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar aras putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 

2005 : 141). 

Bahan hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 

4) Surat Dirjen Hubdat No. A.1080.UM.107/2/19 tanggal 31 Oktober 

1991 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 

2005:14). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para 

ahli hukum, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus 

hukum, ensiklopedi hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang 

mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahan hukum 

sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 

memberikan petunjuk kearah penulis dalam penelitian ini. 

c. Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum penelitian ini terdiri atas buku teks, artikel, 

jurnal, internat dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan 

penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan 

hukum yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun 

sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan ini peneliti 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, dan peraturan-peraturan 

yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 

Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab secara lisan, sehingga penulis dapat 

mengadakan komunikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalan menggunakan daftar 

pertanyaan terstruktur untuk digunakan tanya jawab secara 

langsung.  
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c. Pengamatan dan Observasi 

Pengamatan dan observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dimana peneliti mengamati secara langsung objek yang ada di 

lapangan tentang segala sesuatu mengenai objek penelitian yakni 

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terkait dengan 

keselamatan penumpang. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. 

Melalui konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang 

bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode 

deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan 

premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau 

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47). Premis mayor adalah aturan 

hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Berdasarkan uraian di 

atas, maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pengujian Kendaraan bermotor sebagai premis mayornya 

sedangkan fakta hukum atau premis minor adalah perlindungan terhadap 

keselamatan penumpang dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di 

Karanganyar. 

  

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan 

hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri 

dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu ditambah 

dengan daftar pustaka. Adapun sistematika yang terperinci adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 

melandasi penelitian hukum. Maka pada bab ini akan dibahas 

mengenai Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka teori 

meliputi tinjauan umum tentang pengujian kendaraan bermotor, 

tinjauan umum tentang keselamatan penumpang.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Uji 

Kelayakan Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dan 

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas 

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar dalam Memberikan Perlindungan Terhadap 

Keselamatan Penumpang ditinjau dari Undang-Undang yang 

memiliki keterkaitan. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 

pembahasan permasalahan yang diteliti serta memberikan saran 

yang relevan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

 

1. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan 

a. Pengertian Pengangkutan 

Ada beberapa definisi dari pengertian pengangkutan yang 

dikemukakan diantaranya adalah : 

1) Pengangkutan adalah merupakan kegiatan dari transportasi 

barang dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of 

call) ke tempat lain atau part of destination.  

2) Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat 

barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan membawa 

barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat 

tujuan, dan menurunkan barang atas penumpang dari alat 

pengangkutan ke tempat yang ditentukan. 

3) Pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara 

pengangkut dan pengirim dimana pengangkut dan pengirim 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan 

tertentu, dengan selamat sedangkan pengirim mengikatan diri 

untuk membayar uang angkutan. 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

pengangkutan adalah suatu proses kegiatan perpindahan orang dan/atau 

barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat 

menggunakan alat pengangkutan yang berupa kendaraan dengan maksud 

untuk meningkatkan kegunaan dan nilai suatu barang atau penumpang 

dengan membayar uang angkutan. 

Aspek mengenai pengangkutan yang meliputi : 
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a) Pelaku, yaitu orang yang melakukan usaha pengangkutan. Pelaku ini ada 

yang berupa badan usaha, seperti pengangkutan dan ada pula yang berupa 

perusahaan perorangan. 

b) Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pengangkutan, alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat 

undang-undang seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek 

(crane) 

c) Barang, yaitu setiap barang yang bersifat gas, cair, padat termasuk 

tumbuh-tumbuhan dan hewan (penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 

d) Pembuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang dan/atau jasa penumpang 

sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat rujuan yang 

ditentukan. 

e) Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau 

penumpang. 

f) Tujuan pengangkutan, yaitu orang atau barang sampai dan tiba di tempat 

tujuan yang ditentukan dengan selamat. 

 

b. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan  

1) Pihak Penumpang 

Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain 

pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang mengikatkan diri untuk 

membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang/badan 

hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan darat, udara, laut,dan kereta 

api. Ada beberapa ciri penumpang : 

a) orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan; 

b) membayar biaya angkutan; 

c) pemegang dokumen angkutan. 

2) Pihak Pengangkut 

Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu 
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tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Pengangkut memiliki dua 

arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkutan pada arti 

yang pertama masuk dalam subjek pengangkutan sedangkan pada arti 

pengangkut yang kedua masuk dalam kategori objek pengangkutan. 

Pengangkut memiliki arti yang luas yaitu tidak hanya terbatas atau 

dipertanggungjawabkan kepada penumpang saja, melainkan juga perusahaan-

perusahaan yang melaksanakan angkutan penumpang atau barang. 

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan/atau penumpang (Abdulkadir Muhammad, 

1998:19) 

 

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan, 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. 

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat 

melalui undang-undang khusus,memberikan harapan agar pelaku usaha tidak 

lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya 

UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen 

memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat 

atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh 

pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini 

adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan 

konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya menentukan pilihan 

atas barang dan/jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-

haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelakuusaha penyedia kebutuhan 

konsumen. 
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b. Asas Perlindungan Konsumen 

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan ada lima asas perlindungan konsumen. 

Adapun kelima asas perlindungan konsumen tersebut antara lain : 

a) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan, 

b) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil, 

c) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun 

spiritual, 

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan, 

e) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 

c. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah : 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri, 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 
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c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha, 

f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan konsumen. 

 

3. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku usaha 

a. Istilah dan Pengertian Konsumen 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan, “ Konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Menurut Hornby “Konsumen (consumer) adalah seseorang yang 

membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan 

yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau 

seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap 

Orang yang menggunakan barang atau jasa” 

(http://tantipuspita.blogspot.com/2012/05/1.html Diakses pada 15.30 WIB 

tanggal 23 Mei 2012 di Solo). 

Menurut Al Nazution istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari 

kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). 

Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung pada posisi mana ia 

berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap 
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orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Besar Inggris-

Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen 

(Celina Tri Siwi K,2008 : 22). 

b. Hak Konsumen dan Kewajiban Pengusaha 

Untuk mengetahui hak dan kewajiban pengusaha angkutan umum, 

pemakai (konsumen), perlu diuraikan definisi hal-hal tersebut di bawah ini 

(Sidarta, 2006:203) : 

a) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

b) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

c) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

d) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

e) Asas dan tujuannya adalah perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian 

hukum. 

f) Tanggung jawab pelaku usaha adalah bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

Setelah menetahui definisi dari hal-hal tersebut maka dapat 

diuraikan bahwa konsumen merupakan orang yang mempergunakan barang 

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat . baik digunakan sendiri , keluarga 
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ataupun orang lain.keberadaan konsumen sangat penting untuk suatu 

keberhasilan dalam usaha, baik dalam perusahaan ataupun seperti warung-

warung atau usaha lainnya.dari tangan konsumenlah kita mendapatkan pundi-

pundi uang buah usaha kita atas barang atau jasa yang kita jual atau usahakan. 

Hak konsumen wajib diketahui oleh para pebisnis agar para 

pengusaha atau pebinis tidak semena-mena dalam memperlakukan konsumen. 

Jika para pebisnis tidak mematuhinya maka para pebisnis akan mendpatkan 

ganjarannya atau hukuman atas apa yang mereka lakukan terhadap 

konsumen.hukuman tersebut bisa sampai ke pengadilan dan yang lebih parah 

bisa sampai penutupan usaha tersebut. 

Hak konsumen adalah hak yang harus di patuhi oleh para produsen, 

sedangkan Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan 

untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para 

penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan 

kepada konsumen. 

Hak konsumen meliputi (Sidarta, 2006:204) : 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa. 

b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang 

dijanjikan. 

c) Hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa. 

d) Hak untuk didengar pendapatan dan keluhannya atas barang dan atau jasa 

yang digunakan. 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
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g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur dan tidak 

diskriminatif. 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian 

apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana dengan mestinya. 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentun peraturan perundang-undangan yang 

lainnya. 

Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (the right to safety) 

merupakan hak dasar yang sangat perlu duperhatikan. Konsumen memiliki 

hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. 

Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi 

kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk makanan yang aman 

berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta 

tidak mengandung unsur yang dapat membayakan manusia baik dalam jangka 

pendek maupun panjang. Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua 

serta paling tidak kontroversial karena hak ini didukung dan disetujui oleh 

kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku 

kepentingan (stake holders). 

 

 Kewajiban pengusaha adalah (Sidarta, 2006:206) : 

a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya. 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan atau 

perbaikan dan pemeliharaan. 

c) Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

d) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau jasa 

yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau 

jasa yang berlaku. 

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 
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f) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dn 

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan konsumen yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa adalah badan penyelesaian sengketa 

konsumen. 

4. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor 

a. Pengertian Pengujian 

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 

“Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uji tipe dan uji 

berkala”. Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 “Uji tipe sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap 

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, 

dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor 

yang menyebabkan perubahan tipe”. Pasal 50 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 

“Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a) pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang 

dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

Bermotor dalam keadaan lengkap; dan 

b) penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang 

dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, 

kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. 

 

b. Pengertian Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang dimaksud 

kendaraan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”. Berdasarkan Pasal 1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25 
 

 
 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Kendaraan yang dimaksud Kendaraan Bermotor yakni “Setiap 

Kendaraan yang digerakkkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

Kendaraan yang berjalan diatas rel”. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan di 

sebutkan Kendaraan terdiri atas: 

a. Kendaraan bermotor; dan 

b. Kendaran tidak bermotor 

Pasal 3  ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Kendaraan di sebutkan “Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokan kedalam: 

a. Sepeda Motor; 

b. Mobil Penumpang; 

c. Mobil bus; 

d. Mobil Barang; dan 

e. Kendaran Khusus 

Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor 

jenis Bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, 

kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan 

dijalan. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, di 

mana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti 

kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan 

sebagai sarana transportasi tidak layak untuk dioperasionalkan. Setiap 

pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, 

maka merupakan pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 
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c. Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir 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. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa : 

“Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali 

dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan 

umum”. 

 

Kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, 

dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib 

administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang diopersikan di 

Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang 

menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, 

rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi 

kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional. 

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit 

Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dijalankan oleh penguji 

yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi 

kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk 

akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi 

kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap 

kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian 

kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya 

baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif. 

 

 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



27 
 

 
 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Premis Mayor 

1. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) 

2. Undang – Undang No. 22 tahun 2009  

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 

Tahun 2012 tentang Kendaraan 

4. Surat Dirjen Hubdat No. A.1080.UM.107/2/19 

tanggal 31 Oktober 1991 tentang Penyelenggaraan 

Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 

 

Penerapan 

1. Pelaksanaan Ketentuan Peraturan 

Perundang–Undangan yang mengatur 

tentang uji kelayakan kendaraan 

bermotor oleh Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan informatika 

Kabupaten Karanganyar 

2. Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan 

Bermotor di Dinas Perhubungan 

Karanganyar untuk menjamin 

keselamatan penumpang. 

Premis Minor (Fakta Hukum) 

1. Ketentuan Peraturan Uji 

Kelayakan Kendaraan 

Bermotor. 

2. Pengujian Kendaraan 

Bermotor terkait dengan 

keselamatan penumpang. 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Ketentuan Pengujian 

Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan 

Bermotor di Dinas Perhubungan 

Karanganyar belum sepenuhnya menjamin 

keselamatan Penumpang. 

2. Pelaksanaan Uji Kelayakan di Dinas 

Prhubungan Karanganyar masih terdapat 

kekurangan 
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Keterangan: 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian 

serta hubungannya dengan perumusan masalah. Secara garis besar masalah-

masalah yang akan diteliti akan dituangkan dalam suatu kerangka berpikir 

untuk memperjelas dan mengarahkan jalannya pemikiran agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan. Pengujian kendaraan bermotor 

merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian 

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus 

dan rangka landasan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis 

dan layak jalan.  Pada dasarnya, pelaksanaan uji kendaraan bermotor 

dilakukan untuk memastikan betul kondisi fisik kendaraan bermotor yang 

diujikan, apakah ada jaminan layak atau tidak, karena kendaraan bermotor 

berpotensi mencelakai orang kalau kondisinya tidak diperhatikan serius. 

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor khususnya Kendaraan umum 

oleh Dinas Perhubungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 dan aturan pelaksanannya. Pengujian Kendaraan Bermotor khususnya 

kendaraan umum merupakan bagian dari keselamatan penumpang 

(perlindungan). Sehubungan dengan hal tersebut maka penumpang berhak 

memperoleh keselamatan, kenyamanan dalam menggunakan alat transportasi,  

hal ini di atur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam pemenuhan keselamatan 

penumpang Dinas Perhubungan mempunyai peranan yang amat penting. 

Diharapkan Dinas Perhubungan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan keselamatan 

penumpang. Pelaksananaa Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor, 

diharapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan 

pelaksanaannya sehingga pelaksanaan uji kelayakan Kendaraan Bermotor di 

Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 

mampu membentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang. 

Keselamatan penumpang tidak hanya diperoleh dari segi teknis, akan tetapi 
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juga dari segi pemenuhan kenyamanan, keselamatan sesuai hak-hak 

konsumen, maka dari itu perlindungan penumpang harus dilihat dari berbagai 

aspek. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang 

Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Oleh dinas Perhubungan 

Kabupaten Karanganyar 

 

1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Memiliki Keterkaitan Dengan 

Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

Sejumlah peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan 

fokus studi ini dan digunakan dasar Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, antara lain 

: 

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

Dalam rangka Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan menjadi dasar hukum awal keharusan untuk mengujikan kendaraan 

bermotor terhadap kelaikan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

mewajibkan parameter-parameter yang harus diuji agar kendaraan 

dinyatakan layak jalan. Pasal – pasal yang terkait meliputi : 

 

1) Tentang jenis kendaraan dalam pasal 47 yang bunyinya sebagai berikut : 

Pasal 47 

(1) Kendaraan terdiri atas: 

a. Kendaraan Bermotor; dan 

b. Kendaraan Tidak Bermotor. 

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dikelompokkan berdasarkan jenis: 

a. sepeda motor; 
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b. mobil penumpang; 

c. mobil bus; 

d. mobil barang; dan 

e. kendaraan khusus. 

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: 

a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan 

b. Kendaraan Bermotor Umum. 

 

2) Tentang persyaratan teknis dan layak jalan, terdapat pasal 48 yang 

bunyinya sebagai berikut :  

Pasal 48 

(1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan harus 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

(2) persyaratan teknis terdiri atas : 

a. Susunan (rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, 

sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem 

alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, 

dan komponen pendukung); 

b. Perlengkapan (sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga 

pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul 

cahaya, P3K); 

c. Ukuran (dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain : 

panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang dan sudut pergi) 

d. Karoseri (badan kendaraan, antara lain : kaca-kaca pintu, engsel, 

tempat duduk, tempat pemasangan TNKB, tempat keluar darurat, 

tangga (bus), perisai kolong (mobil) barang) 

e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya (orang 

atau barang). 
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3) Tentang kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik 

Pasal 53 

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b 

diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil 

barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di 

Jalan. 

(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan: 

a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan 

b. pengesahan hasil uji. 

(3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: 

a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; 

b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin 

dari Pemerintah; atau 

c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari 

Pemerintah. 

Pasal  54 

(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil 

bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta 

tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a 

meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 

(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. susunan; 

b. perlengkapan; 

c. ukuran; 
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d. karoseri; dan 

e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan 

peruntukannya. 

(3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: 

a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor; 

b. tingkat kebisingan; 

c. kemampuan rem utama; 

d. kemampuan rem parkir; 

e. kincup roda depan;kemampuan pancar dan arah sinar lampu 

utama; 

f. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan 

g. kedalaman alur ban. 

(4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan 

kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, 

dan uji sistem lampu. 

(5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan 

tanda uji. 

(6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat 

keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas 

pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. 

(7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat 

keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa 

berlaku hasil uji. 
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4) Tentang pengesahan hasil uji dalam Pasal 55 yang bunyinya sebagai 

berikut : 

Pasal 55 

(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 

huruf b diberikan oleh: 

a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri 

yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian 

yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah 

kabupaten/kota; dan 

b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan 

oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan 

unit pelaksana pengujian swasta. 

(2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. 

 

5) Tentang Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dalam Pasal 206 bunyinya sebagai berikut : 

Pasal 206 

 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: 

a. audit; 

b. inspeksi; dan 

c. pengamatan dan pemantauan. 

 

6) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 210 bunyinya sebagai berikut : 
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Pasal 210 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi 

persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur 

penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan 

yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

Pasal 211 

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan 

Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan 

kebisingan. 

Pasal 212 

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan 

Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika 

terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara 

dan kebisingan. 

 

b. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

 

1) Tentang Emisi Gas buang dalam Pasal 65 bunyinya sebagai berikut : 

 

Pasal 65 

(1) Emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf a 

diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan 

bermotor. 

(2) Kandungan polutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 

ambang batas. 

(3) Ambang batas sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup. 
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(4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaiman dimaksud pada ayat (3) 

harus bekoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang 

sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

Pasal 122 

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

121 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan 

bermotor yang memiliki : 

a. Prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan 

prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen 

penyelengaraan pengujian; dan 

b. Tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi pengujan 

kendaraan bermotor 

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 

tentang Kendaraan, Bahwa peralatan pengujian wajib dipelihara 

dan dikalibrasi secara berkala”. 

Pasal 127 

(2) Tentang kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji fisik 

harus disampaikan secara tertulis disertai dengan : 

1) Alasan tidak lulus uji 

2) Item yang tidak lulus uji 

3) Perbaikan yang harus dilakukan 

4) Batas waktu mengajukan pengujian ulang 

 

c. Surat Dirjen hubungan darat no. A.1080.UM. 107/2/19 tanggal 31 ktober 

1991 tentang Penyelnggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Fasilitas Pengujian yang meliputi bangunan dan gedung, telah sesuai 

dengan Surat Dirjen Hubdat No. A 1080.UM. 107/2/19 tanggal 31 Oktober 

1991 tentang Penyelenggaraan  Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah: 
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1) Luas Tanah seluruhnya untuk 1 unit PKB minimal 4.000 m2 

2) Bangunan PKB terdiri dari 

a) Bangunan Load Kerja (Luas 60x8 m=480 mm2, tinggi lantai ke 

plafon 6 m) 

b) Gedung Generator, Set Kompresor dan Gudang (luas 66 m2) 

c) Jalan Keluar Masuk (ukuran 106 m x 6 m2) 

d) Lapangan Parkir (luas minimal 1.300 m2) 

e) Gedung administrasi (luas204 m2) 

 

2. Pelaksaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Karanganyar  

Mengenai jenis kendaraan bermotor yang wajib uji, berikut pernyataan 

dari Bapak Sugeng selaku Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

Kab. Karanganyar : 

“Mobil penumpang, Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan Khusus, 

Kereta Gandengan, Kereta tempelan, intinya semua mobil penumpang 

umum dan kendaraan khusus, seperti bis, truk, pick up dan travel”. 

(wawancara hari sabtu, 11 Agustus 2012). 

 

Dalam Pengujian Kendaraan bermotor memiliki tujuan agar pelaksanaan 

Pengujian dapat berjalan dengan baik. Mengenai tujuan pengujian, berikut 

pernyataan dari Bapak Sugeng selaku Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Informasi dan 

Komunikasi Kab. Karanganyar : 

“Untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang 

dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

serta tidak mencemari lingkungan, memberikan jaminan keselamatan 

secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, melestarikan 

lingkungan dari kemungkinan pencemaran oleh kendaraan bermotor, 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.” (wawancara hari 

sabtu, 11 Agustus 2012). 

 

Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor keberadaan faktor penguji itu 

penting, apabila penguji melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maka 
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akan dikenakan sanksi. Mengenai sanksi apabila Penguji melakukan 

pelanggaran, berikut pernyataan dari Bapak Sugeng selaku Kepala Bagian Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Informasi dan Komunikasi Kab. Karanganyar : 

“Semua kendaraan bermotor sebelum dioperasikan untuk angkutan 

umum wajib dilakukan pemeriksaaan oleh petugas penguji. Aparat yang 

berwenang melakukan pengujian adalah mereka yang telah mengikuti 

pendidikan dan latihan (DIKLAT) Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagi 

penguji kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dalam 

melakukan tugas pengujian akan dikenakan sanksi. Pelanggaran 

diklasifikasikan menjadi : 

(1)Pelanggaran berat, dikenakan sanksi Pencabutan Surat 

KeputusanKompetensi, Sertifikat Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi 

Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor 

(2)Pelanggaran Sedang, dikenakan sanksi skorsing dari tugas menguji 

sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 

(satu) tahun sejak di jatuhkan putusan sanksi 

(3)Pelanggaran Ringan, dikenakan sanksi peringatan tertulis ” 

(wawancara hari sabtu, 11 Agustus 2012). 

 

 Mengenai pengawasan, berikut pernyataan dari Bapak Sugeng 

selaku Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Karanganyar : 

“dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh petugas dengan 

tujuan untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan 

angkutan jalan (wawancara hari sabtu, 11 Agustus 2012)” 

 

 Secara teknis, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Karanganyar selalu berusaha konsisten memberikan pelayanan 

prima kepada semua subyek wajib uji kendaraan bermotor sesuai Standart 

Operasional Prosedur. Mengenai tata cara atau alur pengujian, berikut 

pernyataan dari Bapak Sugeng selaku Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Informasi dan 

Komunikasi Kab. Karanganyar : 

“Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Karanganyar 

melaksanakan uji kelayakan kendaraan bemotor dengan tata cara atau 

proses sebagai berikut : 
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Gambar 2. Bagan Prosedur Pengujian Kendaraan Di Dinas Perhubungan 

Komunikasi Dan Informatika Kab. Karanganyar 

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

 

PETUGAS PENDAFTARAN 

MEMERIKSA KELENGKAPAN 

PEMILIK/PEMOHON 

KENDARAAN 

PEMASANGAN PLAT UJI DAN 

PEMBERIAN BUKU UJI, 

SURAT-SURAT 

PBKB 

ADMINISTRASI PKB PROSES : 

KIP, BUKU UJI, PLAT UJI. TANDA 

SAMPING, SURAT-SURAT 

KASI TEHNIK DAN PRASARANA 

PENGOPERASIAN 

GEDUNG PKB/ 

TEMPAT PKB 

PROSES PENGUJIAN/ 

PEMERIKSAAN KENDARAAN 
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KETERANGAN : 

1. Pemohon datang dilokat pendaftaran mengisi surat permohonan / SKRD 

Di sini ditetapkan berapa besarnya retribusi yang harus dibayarkan dan 

dibuatkan formulir pemeriksaan. 

2. Petugas pendaftaran menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan 

persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi dalam SKRD, kemudian 

diserahkan kepada pemohon berikut Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan 

Kendaraan (FLHPK) 

3. Pemohon membayar retribusi sesuai SKRD ke PBKP 

4. Pemohon membawa dan menyerahkan kendaraan kepada petugas PKB 

ditempat pengujian berikut Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan 

kendaraan (FLHPK) 

5. Petugas PKB melaksanakan pengujian dan pemeriksaan dan menuangkan 

hasilnya kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan kendaraan 

(FLHPK). Pengujian tersebut meliputi : 

a. meliputi Emisi Gas buang 

Diukur kandungan gasnya / kandungan polutannya dan ketebalan 

asapnya diperiksa. Untuk bahan bakar solar (mesin diesel) 

menggunakan alat Diesel smoke tester. Untuk bahan bakar bensin 

menggunakan alat Emision Analyser Tester.  

b. Bagian bawah kendaraan 

Pemeriksaan bagian bawah kendaraan termasuk bagian kemudi, 

dimensi kendaraan melibihi ukuran atau tidak, termasuk kaca-kaca 

dan jumlah tempat duduk (untuk kendaraan jenis bus) 

c. Kebisingan suara 

Meliputi pemeriksaan mesin-mesin kendaraan  

d. Efisiensi sistem rem utama dan efisiensi sistem rem parkir 

Pemeriksaan kekuatan rem, merupakan prinsip utama dalam 

pemeriksaan. Menggunakan alat Brake Tester 

e. Kincup roda depan 
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Pemeriksaan kemiringan roda dengan alat slide slip tester. -5 

mm/m s/d +5 mm per menit, diukur tanpa beban dengan kecepatan 

tidak melebihi 5 km/jam. 

f. Suara klakson 

Pemeriksaan kekuatan klakson dengan alat Sound level meter. 90 

dB s/d 118 dB, diukur pada tempat yang tidak memantulkan suara 

pada jarak 2 m didepan kendaraan. 

g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama 

Merupakan prinsip utama dalam pengujian kendaraan bermotor. 

Pemeriksaan lampu termasuk kemiringan dan kekuatan pancar 

lampu dengan menggunakan alat Head Light Tester 

h. Radius putar 

Maksimum 12 m, diukur pada kondisi tanpa beandengan kecepatan 

rendah pada permukaan yang keras bidang datar. 

i. Akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan 

kondisi ban 

Yang dilihat penyimpangan daripada spedometer dengan cara roda 

diputar untuk melihat kecepatan di spedometer dan untuk melihat 

selisih. Pemeriksaan ini menggunakan alat Speedometer Tester.  

j. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan  

Merupakan penimbangan kendaraan untuk menentukan daya 

angkut dari kendaraan tersebut, dengan menggunaka alat axie Load 

k. Pemeriksaan fisik dan kelengkapan kendaraan 

Pemeriksaan semua bagian bawah kendaraan termasuk bagian 

kemudi, termasuk dimensi kendaraan melibihi ukuran atau tidak, 

kaca-kaca, jumlah tempat duduk (kalau kendaraan jenis bus) 

6. Pemohon menyerahkan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan kendaraan 

(FLHPK) ke bagian administrasi Pkb untuk di proses penerbitan dan 

pengeluaran buku uji dan tanda lulus uji 

7. Petugas PKB menyerahkan kembali kendaraan kepada pemilik atau 

pemohon dan ditentukan kendaraan lulus atau tidak 
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8. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji pemohon diminta untuk 

menyerahkan bend. 26 kepada bagian administrasi PKB untuk 

mendapatkan buku uji dan tanda lulus uji 

9. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan 

dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis tentang bagian-

bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan 

pengujian ulang 

10. Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan laik jalan boleh dioperasikan 

(wawancara hari Sabtu, 11 Agustus 2011). 
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Tentang Kondisi Peralatan yang di pakai dalam Pengujian Kendaraan 

Bermotor adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3 CO/HC Analyzer Diesel Smoke 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Analizer Diesel Smoke merupakan alat untuk mengukur kandungan gas , 

yang di periksa adalah ketebalan asapnya. 

 

 

Gambar 4 Pit Lift 
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Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Pit Lift merupakan Pemeriksaan bagian bawah kendaraan, termasuk 

bagian kemudi, bagian dimensi kendaraan melebihi ukuran atau tidak, 

termasuk pemeriksaan kaca-kaca (kalau mobil bus di lakukan pemeriksaan 

tempat duduk dan lain-lain) 

 

 

Gambar 5 Brake Tester 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Brake tester merupakan alat pemeriksaan kekuatan rem, yang merupakan 

prinsip utama dalam Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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Gambar 6 Side Slip Tester 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Side Slip Tester merupakan alat untuk memeriksa kemiringan roda. 

 

 

Gambar 7 Sound Level Meter 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Sound Level Meter merupakan alat untuk memeriksa kekuatan klakson. 
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Gambar 8 Head Light Tester 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Head Light  Tester merupakan pemeriksaan lampu termasuk kemiringan 

lampu dan kekuatan pancar lampu. 

 

 

Gambar 9 Spedometer Tester 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Spedometer Tester merupakan alat untuk menguji spedometer. 
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Gambar 10 Axie Load Meter 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

Axie Load Meter merupakan alat penimbangan kendaraan, untuk menentukan 

daya angkut dari kendaraan. 

 

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor harus terjamin keakurasian dan 

ketepatan hasil uji. Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Karanganyar kondisi Peralatan Pengujian adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Data Peralatan Uji Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 

Kab. Karanganyar 

NO JENIS PERLATAN 
JML 

(UNIT) 
MERK/ TYPE 

KONDI

SI 

KETERANGAN 

CATATAN 

OPERASI 
TDK 

OPERASI 

1 
Diesel Smoke 

Tester 
1 

Banzai/ 

MX-002 
Baik   

  

2 
EmisionAnalyser 

Tester 
1 

Banzai/ 

DSM 240 
Baik   

  

3 Pit Life 1 
Banzai/ 

HT-301 
Baik   

  

4 Side Slip Tester 1 
Banzai/ 

WG-500ADP-1 
Baik   

  

5 Axle Load 1 
Banzai/ 

SL-1EB-10 
Baik   

  

6 Head Light Tester 1 
Banzai/ 

HT-301 
Baik   

  

7 Sound Level Meter 1 Banzai/ NA-26 Baik     
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8 Brake tester 1 
Banzai/ 

BBT-500B-5DP 
Baik   

  

9 Boogie Roll 1 Banzai Baik     

10 Speedometer tester 1 
Banzai/ 

SM 500ADP-1 
Baik   

  

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

 

 

Tabel 2 Data Peralatan Pendukung Pengujian Di Dinas Perhubungan Komunikasi 

Dan Informatika Kab. Karanganyar 

NO 
JENIS 

PERALATAN 

JML 

(UNIT) 
MERK/TYPE KONDISI 

KETERANGAN 

CATATAN 
OPERASI 

TDK 

OPERASI 

1 Generator set 1 Perkins Baik    TH. 2002 

2 Air Compressor 1 Balma Baik     

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

 

Tabel 3 Data Ambang Batas Emisi Gas Buang Untuk Kendaraan Bermotor Yang 

Beroperasi Di Jalan 

 

Kategori Tahun 

Pembuatan 

Parameter Metode 

Uji 

  CO2

(%) 

HC 

(ppm) 

Opasitas 

(%HSU)* 

 

Berpenggerak 

motor bakar cetus 

api (bensin)  

< 2007 4.5 1200  Idle 

 ≥2007 1.5 200   

Berpenggerak 

motor bakar 

penyalaan 

kompresi (diesel) 

    Percepatan 

bebas 

- GVW ≤ 3.5 ton < 2010   70  

 ≥ 2010   40  

- GVW > 3.5 ton < 2010   70  

 ≥ 2010   40  
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Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

 

 

Tabel 4 Data Kendaraan Bermotor Yang Diuji Tahun 2004 S/D 2011 

 

 Tahun 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mobil 

penumpa

ng 

U - - - - - - - - 

TU - - - - - - - - 

Mobil 

bus 

U 1.519 1.596 1.520 1.437 1.334 1.294 1.229 1.167 

TU 333 341 331 320 327 338 335 332 

Mobil 

barang 

U 17 20 15 13 26 87 260 438 

TU 8.733 9.171 9.017 9.954 
10.10

5 

10.19

3 

10.84

8 

10.74

0 

Kend. 

Khusus 

U - - - - - - - - 

TU - - - - - - - - 

Kereta 

gandeng 

U - - - - - - - - 

TU 27 24 28 31 12 9 2 14 

Kereta 

tempelan 

U - - - - - - - - 

TU - 5 2 7 26 36 40 44 

Jumlah 

U 1.536 1.616 1.535 1.450 1.360 1.381 1.489 1.605 

TU 9.093 9.541 9.378 
10.31

2 

10.47

0 

10.57

6 

11.23

1 

11.14

2 

U+TU 
10.62

9 

11.15

7 

10.91

3 

11.76

2 

11.83

0 

11.95

7 

12.72

0 

12.74

7 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 
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Fasilitas Pengujian juga merupakan hal yang penting dalam kegiatan 

Pengujian Kendaraan Bermotor.  

 

Tabel 5 Data Fasilitas Uji Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan  

Informatika Kab. Karanganyar 

NO JENIS FASILITAS JUMLAH 
LUAS UNIT 

(m
2
) 

KONDISI KETERANGAN 

1 GedungPengujian 1 480 Baik  

2 LapanganParkir 1 4.200 Baik  

3 GedungAdministrasi 1 244 Baik  

4 
Gedung Generator 

Set 
1 24 Baik  

5 Gudang 1 24 Baik  

6 JalanKeluar 1 8 m Baik Lebar 

7 JalanMasuk 1 8 m Baik Lebar 

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 

 

 

3. Pembahasan  

Pada dasarnya, pelaksanaan uji kendaraan bermotor dilakukan untuk 

memastikan betul kondisi fisik kendaraan bermotor yang diujikan. Apakah ada 

jaminan layak jalan atau tidak. Sehingga target Dinas Perhubungan untuk 

selalu mengutamakan sisi keselamatan pengguna kendaraan bermotor, bisa 

tercapai. Kendaraan bermotor berpotensi mencelakai orang kalau kondisinya 

tidak diperhatikan serius. Karena itu, sudah seharusnya pemilik kendaraan 

bermotor punya kesadaran tinggi untuk merawat sekaligus memeriksakannya 

melalui uji kendaraan bermotor. 

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa objek Pengujian 

sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan objek yang diuji di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang meliputi Mobil penumpang, 

Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta 

tempelan. 
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Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah sesuai dengan Pelaksanaan Pengujian di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar. 

Disebutkan Persyaratan teknis dan Laik Jalan meliputi uji Emisi gas buang, 

Bagian bawah kendaraan, Kebisingan suara, Efisiensi sistem rem utama dan 

efisiensi sistem rem parkir, Kincup roda depan, Suara klakson, Daya pancar 

dan arah sinar lampu utama, Radius putar, Akurasi alat penunjuk kecepatan, 

kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, Kesesuaian daya mesin penggerak 

terhadap berat kendaraan , Pemeriksaan fisik dan kelengkapan kendaraan 

Berdasarkan Pasal 53-54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Kegiatan pemeriksaan dan 

Pengujian terhadap persyaratan layak jalan yang meliputi pemeriksaan dan 

pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan 

Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika. Mulai dari uji administratif, uji lapangan dan uji 

mekanik. Uji mekanik dilakukan secara menyeluruh. Misalnya, pemeriksaan 

pada kondisi peralatan perlengkapan, karoseri, sampai pemeriksaan rancang 

teknis mesin kendaraan. Selain itu, pemeriksaan juga akan dilakukan pada 

baut, pir dan sasis kendaraan. Semuanya harus memenuhi standart kelayakan 

yang sudah ditentukan. Karena, rentan berpotensi terjadinya penyimpangan 

arah kemudi kendaraan.   

Berdasarkan Pasal 55 pengesahan hasil uji adalah petugas Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar yang 

berwenang menandatangani buku uji, dengan ketentuan bagi kendaraan yang 

dinyatakan lulus uji pemohon diminta untuk menyerahkan bend. 26 kepada 

bagian administrasi PKB untuk mendapatkan buku uji dan tanda lulus uji. Bagi 

kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan tidak 

lulus uji diberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan yang 

wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. Kendaraan 

yang telah memenuhi persyaratan laik jalan boleh dioperasikan. 
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Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor tidak hanya ditentukan oleh 

kelayakan teknis kendaraan bermotor tetapi perlindungan tentang pencemaran 

udara yang diakibatkan oleh gas yang dikeluarkan kendaraan bermotor juga 

merupakan hal yang harus diperhatikan. 

Semakin pesatnya kemajuan ekonomi mendorong semakin 

bertambahnya kebutuhan akan transportasi, efek negatif pencemaran udara 

kepada kehidupan manusia kian hari kian bertambah. Pencemaran udara 

adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam 

atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, 

gangguan pada kesehatan manusia, secara umum serta menurunkan kualitas 

lingkungan. Oleh karenanya, muncul kesadaran untuk mencegah emisi gas 

buang yang merusak kesehatan. Hal ini dilakukan dengan serangkaian uji 

kendaraan bermotor untuk menekan angka emisi gas buang 

Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan aplikasi 

dari pola hidup yang sehat dan baik dalam berkendara. Karena itu, tekad yang 

kuat dari masyarakat yang memiliki kendaraan untuk secara berkala menguji 

kendaraannya ke dinas terkait sangat diharapkan. Sehingga transportasi yang 

bersendi keamanan, keselamatan, ramah lingkungan, dan kenyamanan dapat 

diupayakan secara maksimal.  

Berdasarkan Pasal 210, 211 dan 212 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 mengenai Pencegahan Penanggulangan Dampak Lingkungan 

Hidup, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar telah menerapkan aturan mengenai ambang batas emisi gas 

buang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan, Pasal 65 telah mengatur tentang Emisi Gas Buang yang 

dikeluarkan Kendaraan Bermotor tidak boleh melebihi ambang batas, 

Pelaksanaan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. 

Karanganyar telah sesuai dengan peraturan tersebut.  

Pasal 121 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 

mengatur mengenai prasarana dan peralatan pengujian yang akurat. Alat-alat 
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yang di gunakan dalam pengujian harus dalam keadaan baik, hal ini juga telah 

sesuai dengan kondisi peralatan pengujian di Dinas Perhubungan Informasi 

dan Komunikasi Kab. Karanganyar, yang meliputi diesel smoke tester, 

emission analyser tester, pit lift, side slip tester, axle load, head light tester , 

sound level meter, brake tester, boggie rool, spedometer tester semua dalam 

keadaan baik dan akurat. 

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengetahui layak tidaknya 

kendaraan bermotor, semua pemilik kendaraan bermotor bisa 

membuktikannya ketika melakukan uji kelayakan. Karena semuanya akan 

diperiksa tim petugas penguji kendaraan bermotor. Sehingga ketika 

pemeriksaan dilakukan, tim penguji benar-benar mengecek dengan tingkat 

kecermatan tinggi. Pelaksanaan uji kendaraan bermotor diibaratkan sebagai 

pemeriksaan sekaligus pengecekan kondisi fisik kendaraan bermotor dalam 

satu paket komplit. Karena di dalamnya juga sudah termasuk pemberian 

pelayanan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Semuanya akan bisa 

terdeteksi dengan data valid. Supaya tidak ada satupun sesi pemeriksaan yang 

terlewatkan, semua petugas penguji dibekali dengan kemampuan-kemampuan 

teknis. Baik bentuknya pendidikan kursus singkat, maupun pelatihan dalam 

waktu cukup lama. Sehingga dari pelatihan yang diberikan itu diharapkan, 

ada peningkatan kompetensi dan kemampuan para penguji. Setiap tenaga 

penguji harus mempunyai kompetensi dan sudah diakreditasi. 

Mengenai Fasilitas Pengujian yang meliputi bangunan dan gedung 

yang dipakai di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar sudah sesuai dengan Surat Dirjen hubungan darat no. 

A.1080.UM. 107/2/19 tanggal 31 ktober 1991 tentang Penyelenggaraan 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 

Daerah. Semua Fasilitas Pengujian dan gedung dalam keadaan baik. 

Berdasarkan penjelasan diatas Pelaksanaan Pengujian di Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar secara 

teknis sudah sesuai dengan ketentuan  Perundang-undangan. Hal ini karena 

kesesuaian aspek-aspek yang wajib di uji yang meliputi parameter pengujian 
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kendaraan bermotor, objek pengujian, tujuan pengujian, sanksi bagi penguji 

yang melakukan pelanggaran, tata cara atau alur pengujian, peralatan 

pengujian yang meliputi diesel smoke tester, emission analyser tester, pit lift, 

side slip tester, axle load, head light tester, sound level meter, brake tester, 

boggie rool, spedometer tester semua dalam keadaan baik dan akurat, 

pengesahan hasil uji hingga fasilitas uji yang meliputi gedung pengujian, 

lapangan parkir, gedung administrasi, gedung generator set, gudang, jalan 

keluar masuk, dan Emisi Gas buang sudah sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan dan aturan pelaksana yang di jadikan acuan oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam 

melakukan Pengujian Kendaraan bermotor. 
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B. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar Dalam 

Memberikan Perlindungan Terhadap 

Keselamatan Penumpang 

 

Berdasarkan penjelasan pelaksanaan Pengujian Kendaraan 

bermotor di atas, terdapat beberapa substansi atau materi hukum yang 

berhubungan dengan perlindungan terhadap penumpang. Materi-materi 

tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain : 

a. Keselamatan Penumpang di tinjau dari Undang-Undang No 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan pelaksananya 

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2009 tentang 

Kendaraan. 

Pasal-Pasal yang terkait dengan Keselamatan Penumpang adalah:  

1) Tentang ketertiban dan keselamatan dalam pasal 106 yang bunyinya 

sebagai berikut : 

Pasal 106 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 

(5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap 

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: 

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor; 

b. Surat Izin Mengemudi; 

c. bukti lulus uji berkala; dan/atau 

d. tanda bukti lain yang sah. 

 

2)  Tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang dalam pasal 141 yang 

bunyinya : 

Pasal 141 
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(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan 

minimal yang meliputi: 

a. keamanan; 

b. keselamatan; 

c. kenyamanan; 

d. keterjangkauan; 

e. kesetaraan; dan 

f. keteraturan. 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. 

Pasal 190 

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang 

dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika 

Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan 

dan keselamatan angkutan. 

 

b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini 

berkaitan dengan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi. 

Pasal 4 

Hak konsumen adalah : 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
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f. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

Pasal 7 

Kewajiban pengusaha adalah : 

a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan atau perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau 

jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan / atau jasa yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa 

yang diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dn atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

 

Seperti diketahui Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan 

dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan 

umum. Pengujian Berkala 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. Laik Jalan merupakan persyaratan 

minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, agar dapat dipastikan 
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bahwa kendaraan akan aman untuk dioperasikan dan tidak akan mencemari 

udara dan/lingkungan. “The problem of transportation safety is of great 

magnitude encompassing all modes of transportation, all economic levels, 

and all transport purposes (Aworemi, 2010:1)”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam memberikan Perlindungan Keselamatan 

Penumpang, yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kab, Karanganyar adalah melakukan Pengujian yang meliputi Persyaratan 

Teknis dan Laik Jalan, kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik, pengesahan 

hasil uji, pengujian terhadap ambang batas emisi gas buang bagi kendaraan 

yang beroperasi dijalan, tenaga uji yang berkompeten dan peralatan uji yang 

akurat. 

Alat-alat yang di gunakan dalam Pelaksanaan Pengujian di Dinas 

Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam keadaan baik dan tenaga 

Pengujian juga berkompeten karena telah mengikuti pendidikan dan latihan 

khusus. Hal ini sangat penting dalam upaya keselamatan penumpang. Apabila 

alat-alat yang digunakan tidak dalam keadaan baik maka akan berdampak 

pada teknis kendaraan dan dapat membahayakan keselamatan penumpang. 

Alat pengujian yang dipakai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Karanganyar yang meliputi diesel smoke tester, emission analyser 

tester, pit lift, side slip tester, axle load, head light tester, sound level meter, 

brake tester, boggie rool, spedometer tester semua dalam keadaan baik dan 

akurat. Sehingga pada saat Pemeriksaaan Kendaraan dapat memberikan hasil 

yang akurat. Selain itu tenaga penguji juga menjadi hal yang penting. Penguji 

yang tidak berkompeten akan berdampak pada teknis kendaraan yang di uji 

dan dapat membahayakan keselamatan penumpang. 

Dari pengujian yang telah dilakukan akan mendapatkan hasil 

bahwa kendaraan yang di uji lolos atau tidak. Bukti lulus uji berkala hasil 

pemeriksaan dan pengujian fisik berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. 

Kartu uji memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan 

identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. 
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Tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan masa berlaku hasil uji. Mengenai Kendaraan yang tidak lolos 

uji harus disampaikan secara tertulis disertai dengan : 

1) Alasan tidak lulus uji 

2) Item yang tidak lulus uji 

3) Perbaikan yang harus dilakukan 

4) Batas waktu mengajukan pengujian ulang 

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai upaya 

pemberian keselamatan penumpang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

dimaksudkan memberikan informasi yang jelas kepada penumpang bahwa 

kendaraan penumpang umum tersebut sebagai pemberi jasa angkutan dapat 

memberikan kenyamanan ditinjau dari kondisi kendaraan. Sebagai hasil dari 

proses uji kelaikan akan diberikan buku uji yang berisi Nomor uji kendaraan 

(harus memuat kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode jenis kendaraan  

bermotor, kode tahun pendaftaran uji dan nomor urut pengujian). Selain itu 

juga harus memuat Nama pemilik, Alamat pemilik, Merek.tipe, Jenis, Tahun 

pembuatan/perakitan, Isi silinder, Daya motor penggerak, Nomor rangka 

landasan kendaraan bermotor, Berat kosong kendaraan, Jumlah berat yang 

diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk 

mobil barang dan mobil bus, Jumlah berat yang diizinkan dan atau jumlah 

berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus, 

Konfigurasi sumbu roda, Ukuran ban teringan, Kelas jalan terendah yang 

boleh dilalui, Ukuran utama kendaraan, Daya angkut, Masa berikutnya, 

Bahan bakar yang digunakan, Kode wilayah pengujian dan Emisi gas buang 

yang telah diuji. 

Selain buku uji, maka setiap kendaraan yang lolos uji akan diberi 

tanda samping yang berisi informasi mengenai : 

1) Berat kosong kendaraan. 

2) Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan 

untuk kendaraan bermotor tunggal. 
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3) Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan 

jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor 

yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan. 

4)  Daya angkut orang dan barang. 

5) Masa berlaku uji kendaraan. 

6) Kelas dan jalan terendah yang boleh dilalui. 

Informasi dari hasil uji berkala juga ditampilkan dalam bodi 

kendaraan bermotor untuk memberikan informasi kepada calon penumpang 

mengenai kelaikan kendaraan yang bersangkutan, sehingga penumpang bisa 

langsung dapat mengetahuinya. Wewenang yang diberikan kepada Dinas 

Perhubungan sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan cara preventif untuk 

menghindari hal-hal yang dapat merugikan penumpang . Tindakan lain yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah dengan 

pembatasan tahun produksi kendaraan penumpang umum. Untuk 

menghindari kondisi kendaraan yang dapat mengancam keselamatan 

penumpang, maka kendaraan angkutan penumpang umum yang masih boleh 

beroperasi adalah produksi tahun 1985 atau lebih. Penerapan atas hal ini 

adalah telah diberlakukannya peremajaan trayek dengan tidak 

memperbolehkan angkutan umum yang lama dan diperbarui dengan angkutan 

umum baru. 

Berdasarkan Pengawasan Pengujian Dalam hubungannya dengan 

keselamatan penumpang dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh 

petugas dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu 

lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi : 

1) pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan; 

2) pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran 

atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin 

mengemudi. 

Hal ini belum sepenuhnya diterapkan. Inspeksi ini dilakukan 

dengan melaksanakan razia terhadap kendaraan angkutan penumpang umum. 
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Tindakan ini harus dilakukan dalam bentuk operasi bersama antara Dinas 

Perhubungan dan Kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor. Pelaksanaan 

razia ini dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pelanggar undang-

undang mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan tersebut. Pemberian 

denda terhadap pelanggaran diberikan kepada pelanggar. Akan tetapi dalam 

hal pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang 

dikenal dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan 

umum ini belum dapat dilaksanakan secara rutin. 

Berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari pelaksanaan Pengujian 

Kendaraan bermotor yang meliputi aspek kelayakan kendaraan bermotor dari 

parameter pengujian kendaraan bermotor yang meliputi uji emisi gas buang, 

uji bagian bawah kendaraan, uji kebisingan suara, uji efisiensi sistem rem 

utama, uji efisiensi sistem rem parkir, uji kincup roda depan, uji suara 

klakson, uji daya pancar dan arah, uji sinar lampu utama, uji radius putar, uji 

akurasi alat penunjuk kecepatan, uji kesesuaian kecepatan, kesesuaian kinerja, 

uji roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat 

kendaraan, pemeriksaan fisik dan kelengkapan kendaraan, peralatan yang 

digunakan dalam pengujian, informasi hasil pengujian yang meliputi lulus uji 

atau tidak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara teknis telah 

mewajibkan parameter yang wajib diuji dan telah dipenuhi oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, akan 

tetapi dalam hal keselamatan penumpang masih belum terpenuhi. Sering 

Penumpang diturunkan tanpa angkutan bus harus benar-benar menepi. Untuk 

naik ke dalam angkutan, calon penumpang juga sering dipaksa mencegat 

hingga nyaris ke tengah jalan. Pelaksanaannya masih perlu pengawasan, 

karena Keselamatan Penumpang tidak hanya ditentukan oleh kelayakan 

teknis kendaraan bermotor, tetapi konsumen atau penumpang harus 

memperoleh kenyamanan dan keselamatan.  

 Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Keselamatan konsumen merupakan hak dasar yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



62 
 

 
 

tersurat jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. Amanat Undang-undang ini tidak bisa ditawar-tawar, dan harus 

dipenuhi oleh penyedia jasa pengangkutan, dan diamankan oleh semua pihak 

yang terkait. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. 

Pada dasarnya hubungan antara produsen dan konsumen 

merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan. Produsen membutuhkan 

dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan, dan 

sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari produsen. 

Hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan diantara para pihak, akan 

tetapi dalam praktiknya hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak 

seimbang terutama dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen, 

hal inipun terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen atau penumpang 

dengan pengangkut pada transportasi darat, dimana konsumen atau 

penumpang tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Sehubungan dengan 

itu, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen. Unsur terpenting 

dalam perlindungan adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab 

pengangkut. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik 

dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.  

Hak konsumen merupakan orang yang mempergunakan barang 

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik digunakan sendiri , keluarga 

ataupun orang lain. Hak konsumen wajib diketahui oleh para pengusaha agar 

tidak semena-mena dalam memperlakukan konsumen. Hak konsumen adalah 

hak yang harus di patuhi oleh para produsen, sedangkan Perlindungan 

konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan 

terpenuhinya hak konsumen.  

Terkait dengan pengangkutan darat hak memperoleh kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan diwujudkan dalam Pengujian Kendaraan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



63 
 

 
 

Bermotor oleh Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika dan 

diwujudkan melalui prosedur-prosedur yang di tentukan. Secara teknis Dinas 

Perhubungan komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar telah memenuhi 

kriteria keselamatan penumpang. Bahwa setiap kendaraan bermotor yang 

dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan laik jalan. Tetapi 

sebenarnya keselamatan penumpang itu tidak hanya ditentukan oleh 

persyaratan laik jalan, masih ada unsur lain yang harus di perhatikan, antara 

lain : 

1) Pengemudi 

Sebagai pengemudi berkewajiban memiliki Surat ijin Mengemudi, 

Pengemudi harus memiliki surat-surat yang lengkap dalam 

mengemudikan kendaraan umum.  

2) Kondisi Jalan 

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 

kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk 

pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu 

mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu 

mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga 

dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas. 

Kondisi jalan yang memprihatinkan karena aspal yang mengelupas 

dan banyak ditemukan lubang-lubang, sangat tidak mengutamakan 

keselamatan pengguna jalan. Tak jarang, jalan tersebut memakan 

korban, apalagi saat musin penghujan. Seringkali pengguna jalan 

jatuh ketika melintasi jalur tersebut. Kondisi ini tambah parah 

karena dilewati kendaraan-kendaraan besar yang membuat 

kerusakan jalan bertambah parah. 

3) Kenyamanan Penumpang 

Fakta dijalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan 

penumpang jauh dari kata layak. Seringkali ditemui angkutan 

penumpang yang mogok di pinggir jalan sehingga menganggu 

kenyamanan berkendara. Selain itu fakta yang sering ditemui di 
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jalan adalah penyimpangan pengoperasian angkutan umum yang 

melebihi kapasitas, yaitu banyak penumpang yang sampai duduk 

diatas atap angkutan umum penumpang angkutan, tak banyak 

penumpang harus bertahan dalam kondisi apapun di dalam bus, 

atau setidaknya di pintu bus, asal terangkut. Hal ini sangat 

membahayakan keselamatan penumpang dan penumpangpun 

tidak memperoleh kenyamanan dalam memakai angkutan umum. 

Maka dari itu hak-hak konsumen selayaknya harus di perhatikan, antara lain : 

a. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan 

Merupakan hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang 

diinginkan. 

b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa 

Hal ini berkaitam dengan pengesahan hasil uji bagi kendaraan 

bermotor yang telah mengikuti prosedur pemeriksaan dan pengujian fisik. 

Bagi kendaraan bermotor yang telah lolos uji akan diberikan bukti lulus uji 

berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa pemberian kartu uji 

dan tanda uji. Tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi 

kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji ini dapat dilihat oleh 

konsumen, biasanya di tempel pada bagian samping kendaraan. Informasi 

dari hasil uji berkala juga ditampilkan dalam bodi kendaraan bermotor 

untuk memberikan informasi kepada calon penumpang mengenai kelaikan 

kendaraan yang bersangkutan, sehingga penumpang bisa langsung dapat 

mengetahuinya. 

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

Apabila penumpang merasa tidak nyaman dalam menggunakan jasa 

angkutan, maka pengusaha wajib mendengar keluhan ataupun pendapat 
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atas ketidaknyamanan tersebut dan memperbaiki pelayanan sehingga 

kenyamanan penumpang terpenuhi. 

d. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

Ini berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan yang di berikan kepada 

penumpang. 

Selain hak-hak konsumen, terkait dengan keselamatan penumpang 

kewajiban pengusaha juga menjadi hal yang penting. Apabila kendaraan 

umum dalam keadaan tidak baik maka pengusaha wajib memperbaikinya agar 

keselamatan penumpang terjamin, taat dalam melakukan Pengujian Berkala 

dan tidak mangkir . 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan dan aturan 

pelaksana yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor 

oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar mendasarkan pada ketentuan khusus Nomor 55 Tahun 

2012 tentang kendaraan yang merupakan aturan pelaksana bagi Dinas 

Perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Karanganyar dan 

Peraturan Perundang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor  di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar secara garis besar di 

tinjau dari segi teknis telah mampu membentuk perlindungan terhadap 

keselamatan penumpang yakni melalui upaya pemeriksaan yang 

benar, prosedur yang benar, alat-alat uji yang layak, penguji yang 

sudah terlatih dan informasi hasil pengujian yang meliputi lulus uji 

atau tidak, batas emisi gas buang yang diuji. Akan tetapi, keselamatan 

Penumpang tidak hanya ditentukan oleh kelayakan teknis kendaraan 

bermotor saja, konsumen atau penumpang harus memperoleh 

kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan alat angkutan, segi 

pengemudi, dan kondisi jalannya juga mempengaruhi. Selain itu 

masih ada beberapa yang perlu dibenahi dalam hal pemeriksaan 

(pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal 

dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan 

umum.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan 

saran antara lain sebagai berikut : 

1. Terhadap Ketentuan Peraturan yang mengatur tentang Uji Kelayakan 

Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Karanganyar seharusnya mempunyai Peraturan 

Khusus mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor. 

2. Terhadap Ketentuan yang mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Karanganyar 

untuk menjamin keselamatan penumpang sebagai tindak lanjut dari uji 

berkala, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar diharapkan melakukan peninjauan terhadap pemeriksaan 

(pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal 

dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan 

umum yang seharusnya dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali. 

Perlu ada koordinasi lebih lanjut dalam bentuk operasi bersama, misal 

dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, ini dimaksudkan 

untuk memberi efek jera kepada pelanggar undang-undang mengenai 

pelaksanaan pengujian kendaraan tersebut. 
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