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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan semakin berkembang laju pembangunan yang diiringi 

semakin meningkat dinamika dalam lapisan masyarakat dan semakin 

canggihnya teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih canggih dan 

modernisasi. Salah satu bentuk modernisasi zaman ditandai dengan 

semakin maraknya perkembangan alat bantu yang sering disebut dengan 

kendaraan transportasi. Adapun sebagaimana yang  dimaksud  kendaraan 

transportasi1 adalah: 

„‟kendaraan  transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerak-
kan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke 
tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih Bermanfaat 
atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu‟‟ 
 

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal 

yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan 

yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional2, 

mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara 

tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan 

ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan 
2Abbas Salim, 2006, Manajemen Transportasi,  Raja Grafindo, Jakarta, hal. 2  
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mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan 

keamanan nasional. 

Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib, aman nyaman, 

teratur dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis sarana 

kendaraan, disamping unsur-unsur lainnya seperti  pengendara, kondisi 

jalan dan lingkungan. Hal ini dikarenakan banyaknya kecelakaan 

transportasi yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya kondisi 

kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor dijalan. Lalu lintas dan 

angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis 

sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya 

dilakukan oleh  pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas 

dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, 

nyaman dan efisien. 

Dalam hal khusus ini peneliti membahas atau mengkaji tentang 

kendaraan transportasi berpengangkut barang Sesuai dengan fungsi dan 

kegunaannya yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan 

sehari-hari dan sangat berpengaruh dalam lapisan masyarakat, maka dari 

itu untuk menciptakan kendaraan berpengangkut barang yang sesuai 

dengan kegunaan nya maka perlu di lakukan uji kelayakan kendaraan 

bermotor yang di lakukan di Balai UPT Uji Kir yang sesuai dengan UU 

khususnya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 Tentang Uji 

Kendaraan, maka sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 
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Pemerintah pasal 6 yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan3, 

menyebutkan bahwa : 

„‟setiap kendaraan wajib untuk melakukan pengujian secara berkala 
untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor, baik 
pada Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan‟‟ 

Dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelayakan terhadap kendaraan 

diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya 

melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk 

jangka panjang. Uji kelayakan dapat diperuntukkan untuk semua jenis 

kendaraan baik motor, mobil, hingga mobil angkut barang (pick up). Salah 

satu wujud uji kelayakan kendaraan yang umum diketahui adalah uji kir 

atau serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian 

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta templean dan kendaraan 

khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik 

jalan. 

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di unit pemeriksaan 

kendaraan berkala (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang 

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi 

kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang 

ditunjukakan diberi tanda uji. 

                                                           
3Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 pasal 6 
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Mengingat pentingnya uji kelayakan merupakan sesuatu yang wajib 

dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang 

dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji, sedangkan 

dalam prosesnya, uji kir sangat membutuhkan waktu cukup lama dalam 

hal pelaksanaannya ,maka dalam pelaksanannya didapati beberapa 

kecurangan yang ternyata secara tidak sadar banyak terjadi di berbagai 

tempat di unit uji kir. Adanya jasa gelap yang diperuntukkan para pihak 

yang enggan mengujikan kendaraannya secara pribadi dan jauh berbeda 

dari prosedur yang telah ditentukan, hingga berbagai permasalahan Seperti 

halnya perbedaan biaya dan prosedur yang sangat mencolok terjadi dalam 

pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan secara pribadi, seperti halnya 

peningkatan biaya uji yang menjadi berkali-kali lipat dan tidak sesuai 

dengan buku pedoman uji kir dan sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah  No.55 Tahun 2012 tentang Uji Kendaraan . 

Pelangaran-pelanggaran yang terjadi dalam uji kelayakan kendaraan 

bermotor banyak dijumpai oleh penulis diantaranya dalam pelanggaran 

tersebut sangat jelas tidak sesuai dengan aturan dalam uji kelayakan 

kendaraan bermotor pengangkut barang  yang sudah tertera di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan , 

pelanggaran yang dimaksud dengan adanya campur tangan orang dalam 

ketika melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor seperti ketika 

melakukan uji kelayakan kendaraan  mobil berpenumpang terdapat adanya 
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ketidaksesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan atau 

tidak pernah di servis ,ban mobil berpenumpang tersebut tidak layak 

jalan,lampu depan mobil tidak menyala,lampu darurat ketika berbelok 

(Riting) rusak akan tetapi dari semua itu bisa melakukan uji kelayakan 

kendaraan dan mendapat surat veririfikasi layak jalan, hal tersebut jelas-

jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 

pasal 64  yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor yang 

bertujuan untuk melayakkan kendaraan tersebut dengan semestinya 

sehingga aman dan nyaman ketika diperuntukkan di jalanan sehingga dari 

kasus ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut muncul fenomena hukum 

yang tidak sesuai dengan perundang-undangan lebih khusus nya di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan. 

Didalam pelanggaran dalam aturan uji kelayakan kendaraan seperti 

yang tercantum diatas murni dari tindakan oknum yang tidak bertanggung 

jawab yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 

Tentang Uji Kendaraan, disebutkan dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 bahwa Persyaratan layak jalan ditentukan 

berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit 

meliputi:  

1. emisi gas buang (saluran pembuangan terawatt dan tidak berpolusi) 

2. kebisingan suara (peredaman terhadap suara mesin) 

3. fisiensi sitem rem utama (rem kendaraan berfungsi dengan baik) 
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4. efisiensi system rem parkir (hand rem / rem tangan harusberfungsi dengan 

baik)  

5. kincup roda depan(akselerasi dalam powerstering ketika membawa beban) 

6. suara klakson (Bel kendaraan harus berfungsi dengan baik) 

7. daya pancar dan arah sinar lampu utama (lampu depan,lampu kabut,lampu 

riting,lampu bahaya / darurat harus berfungsi dengan baik) 

8. radius putar 

9. akurasi alat penunjuk kcepatan (speedometer harus berfungsi dengan baik) 

10. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban (bagian ban harus tebal dan harus 

diganti ketika sudah habis atau menghalus) 

11. serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan (Mesin 

harus sering di servise dan ketika membawa beban harus sesuai dengan 

daya kekuatan dari mesin tersebut). 

Dari praktek yang semacam ini menjadikan uji kelayakan kendaraan di 

era saat ini menjadi polemik dalam masyarakat dikarenakan masyarakat 

yang mulai enggan dan meragukan dalam pelaksanaan proses yang terjadi 

karena adanya praktek-praktek yang semacam ini kemungkinan 

dikarenakan masyarakat memilih jalan pintas untuk melakukan uji 

kelayakan kendaraan nya dengan cara seperti yang diatas untuk 

mempersingkat waktu dan tidak menunggu terlalu lama dalam melakukan 

uji kir ataupun juga untuk melindungi kendaraan nya yang tidak layak 

supaya mendapat ijin referensi layak jalan dari petugas uji kir. Hal dengan 
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kasus serupa juga tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, melainkan juga 

pada beberapa wilayah di Indonesia dan salah satunya terdapat di Balai 

UPT  Uji Kir Karanglo . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektifitas dalam pelaksanaan pengujian kelayakan 

kendaraan bermotor pengangkut barang di Balai UPT Uji Kir 

Karanglo di tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2012 Tentang Kendaraan ? 

2. Bentuk kendala seperti apa saja yang dihadapi pihak UPT Balai 

Uji Kir Karanglo dalam mengatasi keefektifan pengjian kendaraan 

yang mengerucut pada adanya praktek jasa gelap terkait dalam 

proses pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  syarat layak nya kendaraan 

bermotor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2012 

Tentang Kendaraan di UPT Balai Uji Kir Karanglo . 
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2. Untuk mengetahui serta menganalisis hambatan-hambatan apa saja 

yang dihadapi dalam proses Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 

2012 Tentang Kendaraan di UPT Balai Uji Kir Karanglo. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

  Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dan masukkan oleh : 

1. Balai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbaikan 

dalam proses pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor. Sehingga 

proses uji kelayakan kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan. 

2. Dinas Perhubungan  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat 

bagi Dinas Perhubungan dalam proses pelaksanaan uji kelayakan 

kendaraan bermotor di Balai UPT Uji Kir untuk lebih mengawasi tata cara 

proses pelaksanaan nya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sehingga proses pelaksanaan nya tidak 

terjadi kecurangan dan pelaku jasa gelap dapat di tindak sesuai hukum 

yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dpat memberi referensi bagi Dinas 

Perhubungan untuk menindak para pemilik kendaraan bermotor yang masa 
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uji berkalanya sudah kedaluarsa dan wajib melakukan perpanjangan uji 

kelayakan kendaraan bermotor. 

3. Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang 

memiliki kendaraan bermotor untuk melaksanakan kendaraan bermotor 

sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa menggunakan jasa para 

pelaku jasa gelap serta juga melaporkan kepada instansi terkait apabila 

menemukan terjadi suatu kasus kecurangan dalam pelaksanaan uji 

kelayakan seperti hal nya terdapat oknum yang menggunakan jasa para 

pelaku jasa gelap sehingga dalam pelaksanaan uji kelayakan kendaraan 

bermotor benar-benar  bersih dan bebas adanya kecurangan. 

 

E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

           Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan 

tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju 

pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju 

kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Jadi secara yuridis 

pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor dikaitkan dengan PP 
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Nomor 55 Tahun 2012 kemudian secara sosiologis dikaitkan dengan 

keadaan nyata di masyarakat4. Serta  harapan peneliti, agar hasil dari 

penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pemilik kendaraan 

untuk melakukan praktek uji kir agar nanti nya tidak lagi di 

manfaatkan oleh pelaku / oknum pelaku jasa gelap yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan kesempatan terhadap pemilik 

kendaraan seperti terjadinya berbagai kecurangan di dalam kendaraan 

dengan dimanfaatkan para pelaku jasa gelap. Peneletian ini juga 

diharapkan agar dapat meluruskan kembali ketegakkan aturan yang 

sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomoro 55 Tahun  2012 

Tentang Kendaraan untuk tidak melenceng dari aturan tersebut 

sehingga kedepan nya tidak lagi terjadi kecurangan dalam melakukan 

uji kelayakan kendaraan bermotor terutama bagi kendaraan umum 

yang bertanggung jawab atas penumpang nya yang benar-benar 

menjamin perlindungan dan keselamatan dari penumpang dari 

kecelakaan. 

2. Lolasi Penelitian 

         Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Balai UPT Uji 

Kir karanglo Kabupaten malang. Dalam hal ini peneliti menganggap 

bahwa di dalam pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor yang 

                                                           
4 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, halaman 10. 
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dilakukan di Balai UPT uji kir terdapat permasalahan yang yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan 

pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dimana terjadi penyimpangan 

ataupun kecurangan dalam pelaksanaan uji kendaraan seperti tidak 

layaknya suatu kendaraan yang diujikan akan tetapi bisa lolos dan  

dapat mengikuti uji kir serta mendapatkan sertifikasi layak jalan dan 

juga terdapat oknum jasa gelap yang turut serta membantu dalam 

pelaksanaan uji kelayakan kendaraan sehingga kendaraan tersebut 

mendapatkan surat layak jalan. Sehingga dalam hal pelaksanaan uji 

kendaraan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 

55 tahun 2012 tentang uji kelayakan kendaraan dimana dalam 

peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 setiap kendaraan harus 

diujikan secara layak untuk meningkatkan stabilitas keamanan 

kendaraan tersebut di jalan dan tanpa harus dilakukan kecurangan 

sedikitpun serta tanpa tiadanya oknum jasa gelap yang membantu 

pelaksanaan uji kelayakan kendaraan tersebut.  

3. Jenis Data 

      Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam    

penulisan hukum ini terbagi atas 2 bahan hukum yaitu : 

a) Data Primer 
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      Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. 

Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data 

tersebut diperoleh5. Data penelitian tersebut diperoleh secara langsung 

dari tempat penelitian di Balai UPT Uji Kir karanglo Kabupaten 

Malang dengan cara wawancara,observsi,dan sumber data lain dari 

responden masyarakat atau orang yang melakukan uji kelayakan 

kendaraan bermotor. Data primer yang dicari adalah bagaimana 

pelaksanaan uji kendaraan bermotor ditinjau dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 serta kendala apa saja yang dihadapi pihak 

UPT Balai Uji Kir Karanglo dalam mengatasi / meminimalisir praktek 

jasa gelap terkait dalam proses pelaksanaan uji kelayakan kendaraan 

bermotor.  

 b). Data Sekunder 

        Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga 

tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan 

sekitar maslah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber 

pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas6. Data Sekunder 

diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang 

                                                           
5
 Adhyzal Kandary, “Data Primer” diakses dari, http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-

primer/#ixzz2BSYC7YaK,diakses tanggal 5 september 2016 
6
 Oney84, “Data Sekunder dan Primer”, diakses dari http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-

Dan-Primer,5 september 2016 

http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK,diakses
http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK,diakses
http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-Dan-Primer,5
http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-Dan-Primer,5
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berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian yaitu 

pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor.  

c). Data Tersier 

       Jenis data mengenai pengertian baku atau istilah yang digunakan 

dalam penelitian tersebut yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan 

lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi Studi Lapang 

Melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan tempat instansi 

terkait terhadap bagaimana tata cara pelaksanaan uji kendaraan 

bermotor dengan melihat segi pelaksanaan nya yang sesuai dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan dan 

Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan 

Angkutan jalan. 

  b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi dari pihak 

Balai UPT Uji Kir Malang dan juga kepada masyarakat sebagai 

peserta uji dengan maksud menguatkan data dan memperoleh 

informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam 
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secara langsung dari pihak yang dinilai berkompeten dalam 

memberikan penjelasan mengenai pemenuhan tidak atau layak nya 

kendaraan yang di uji untuk mendapatkan sertifikasi surat layak jalan. 

  c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan tempat 

penelitian dengan cara pengambilan foto, struktur organisasi dan profil 

mengenai objek peneltian yang diperoleh  untuk menunjang penelitian 

tersebut. 

d. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan penulisan melalui 

buku,literatur yang menunjang penelitian tersebut. 

5. Teknik Analisa Data 

        Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang 

dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-

ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian 

dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran 

menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah 
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yang akan diteliti. Penulis tidak menggunakan angka dan tidak 

dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif. 

F. Sistematika Penulisan 

  Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis 

menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab, yang mana hubungan 

antara bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika 

penulisan nya adalah sebagai berikut : 

1. Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 

2. Bab II adalah tinjauan pustaka/kerangka teori, yang memuat : 

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Balai UPT Uji kir, 

Persyaratan pengujian berkala dan system mekanisme prosedur 

pelaksanaan uji kir beserta sanksi dan pelanggaran nya sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang  

Kendaraan. 

3. Bab III adalah penelitian dan pembahasan, yang memuat : proses 

pelaksanaan uji kendaraan berkala bermotor harus sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan dan 

serta menganalisis solusi-solusi terkait dengan hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan uji kelayakan kendaraan sebagaimana 
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yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2012 

Terkait dengan uji kelayakan kendaraan di Balai UPT Uji Kir 

Karanglo (seperti hal nya terdapat praktek jasa gelap di dalam nya) 

4. Bab IV adalah penutup, yang memuat : kesimpulan dan saran atas 

seluruh penelitian yang sudah di lakukan oleh penulis terkait dengan 

permasalahan yang di teliti. 

 




