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   BAB III 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor 

Balai UPT uji kir atau yang lebih dikenal sebagai balai unit pelayanan 

teknis uji kendaraan bermotor atau yang disingkat PBKB Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor adalah instansi pemerintahan yang 

kedudukannya di bawahi oleh Dinas Perhubungan yang menaungi tentang 

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik itu kendaraan pengangkut 

barang, kereta gandengan, maupun angkutan umum pengangkut orang. 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 

Tentang Uji Kendaraan, khusus dalam menjalankan pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan merupakan langkah  

preventif. Dinas Perhubungan 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 dalam menciptakan keterbukaan dan 

kemudahan bidang transportasi serta kemudahan mengakses berbagai 
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informasi melalui media yang ada, pada transportasi zaman ini produsen 

lebih mengutamakan pelayanan jasa dan barang kepada konsumennya, 

tetapi untuk mendapatkan konsumen mereka harus memiliki perijinan 

untuk layak berada di jalan raya sebagai tempat pengujian 

kendaraan/transportasi. 

Pelayanan pengujian 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. 

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan 

bermotor (PBKB) yang dilaksanakan di Balai UPT Uji Kir bertujuan 

untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang 

dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

serta tidak mencemari lingkungan, 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 
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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. 

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan permasalahan 

yang penting yang ada pada Dinas Perhubungan dalam menangani secara 

efektif dan seseuai dengan undang-undang yang mengatur tentang 

pengujian berkala kendaraan, karena inti dari penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ialah bagaimana memberikan pelayanan yang baik 

sehingga penerimaan pendapatan asli daerah berjalan lancar serta  

kepentingan masyarakat pengguna kendaraan bermotor dapat terpenuhi.  

Efektifitas pelayanan menjadi harapan pemerintah dan masyarakat 

pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor agar tujuan dari pelaksanaan 

pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa pengujian 

kendaraan bermotor serta penerimaan pemerintah dari pengujian 

kendaraan bermotor tersebut bisa masuk dalam pajak penerimaan daerah 

dapat terwujud. 

 

 



 
 

54 
 

2. Tugas pokok dan visi misi. 

- UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 

b. pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian 

kendaraan bermotor. 

c. pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

d. pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan 

kendaraan bermotor. 

e. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

f. penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan 

bermotor yang lulus uji. 

g. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, 

tata usa, keuangan dan perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga 

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 

h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar 

Pelayanan Publik (SPP). 

i. pengelolaan pengaduan masyarakat. 

j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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- Visi : 

 Terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi 

- Misi : 

 Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman,tertib,dan 

nyaman 

 

3. Struktur Organisasi 
Unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor adalah unit 

yang dinaungi ataupun dibawahi oleh instansi pemerintah yang bernama 

Dinas Perhubungan maka dari itu dari bagian struktur organisasi UPT 

kendaraan bermotor di bawahi oleh dinas perhubungan. Berikut struktur 

organisasi tersebut : 
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HARI JUNI SUSANTO, SE.MM 

NIP : 19730625 200003 1 002 

KEPALA UPT PKB IDA FAOEDJI, SH 

NIP : 19690716 200903 2 001 

KTU PKB 

CHAMIDAH, SH 

NIP : 19690217 201001 2 001 

STAF ADMINISTRASI 

AHMAD BADIK, ST 

NIP : 19791230 200903 1 001 

PENGUJI 
ROBYUL PERDANA K, ST 

NIP : 19780222 201001 1 008 

STAF ADMINISTRASI MUHAIMIN, ST 

NIP : 19741012 200312 1 003 

PENGUJI DANI SETYAWAN, ST 

NIP : 19760423 201101 1 003 

STAF ADMINISTRASI 
HERI PURWANTO, SH 

NIP : 19770609 200312 1 007 

PENGUJI 

MOKH. JAELANI 

NIP : 19660705 200701 1 032 

STAF ADMINISTRASI 

DEDI KUNCAHYO 

NIP : 19840829 200801 1 002   

PENGUJI 

NARKO 

NIP : 19840102 200903 1 001 

STAF ADMINISTRASI 

SUGENG SETIAWAN 

NIP : 19801227 201001 1 007 

PENGUJI 

SUGENG PRAYUGO 

NIP : 19610427 198602 1 004 

STAF ADMINISTRASI 

HENDRO SETYAWAN 

NIP : NON PNS 

STAF ADMINISTRASI 
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B. Keefektifan dalam pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang 

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tetang 

Kendaraan dan UU Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

1. Bentuk keefektifan pengujian kendaraan sesuai dengan perspektif 

UU 

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang 

dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah 

mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan 

dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan 

hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat 

dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. 

Dalam menangani kefektifan dan layaknya suatu kendaraan dalam 

pengujian kendaraan tentunya banyak sekali permasalahan yang dihadapi, 

mulai dari sistem pengujian berkalanya yang kurang memadai untuk 

pengujian kendaraan sehingga kendaraan tersebut meski mengikuti pengujian 

berkala tetapi dalam proses pelaksanaannya masih belum memadai. Didalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang uji kendaraan 

disebutkan bahwa syarat layak suatu kendaraan harus disertai dengan 

kelayakan kendaraan tersebut, seperti yang tercantum di dalam penjelasan 

pasal 64 ayat 2 PP Nomor 55 tahun 2012 Tentang kendaraan : 
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“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit 
meliputi28: 
a. emisi gas buang. 

Yang dimaksud adalah 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.www.hukumonline.com 

b. kebisingan suara 
yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap suara kendaraan tersebut 
dimana suara kebisingannya harus sesuai dengan standart. 

c. efisiensi sistem rem utama 
yang dimaksud adalah Pemeriksaan kekuatan rem, merupakan prinsip 
utama dalam pemeriksaan. (menggunakan alat brake tester) 

d. efisiensi sistem rem parkir 
yang dimaksud ialah Pemeriksaan kekuatan rem, merupakan prinsip 
utama dalam pemeriksaan. (menggunakan alat brake tester)  

e. kincup roda depan 
yang dimaksud adalah 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 
yang dimaksud adalah 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 
yang dimaksud adalah Merupakan prinsip utama dalam pengujian 
kendaraan bermotor. Pemeriksaan lampu termasuk kemiringan dan 
kekuatan pancar lampu dengan menggunakan alat Head Light Tester 

h. radius putar 
yang dimaksud adalah Maksimum 12 m, diukur pada kondisi tanpa 
beandengan kecepatan rendah pada permukaan yang keras bidang datar. 

i.  akurasi alat penunjuk kecepatan dankesesuaian kinerja roda dan kondisi 
     ban; dan  kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat  Kendaraan. 
     Yang dimaksud adalah yang dilihat penyimpangan daripada spedometer 
     dengan cara roda diputar untuuk melihat kecepatan di spedometer dan 
      untuk melihat selisih. Pemeriksaan ini menggunakan alat Speedometer 
      Tester. 

 

                                                           
28

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal  64. 
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Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

juga dicantumkan di dalam pasal 48 dan juga pasal 53 tentatang teknis 

persyaratan layak jalan menyebutkan29 : 

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).  

 
3. Tentang kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik disebutkan dalam Pasal 
     53 yaitu30 : 

(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.  
                                                           
29

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 
30

 Ibid Pasal 53 
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(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.  

 
4. 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.  

(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 uji31.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ibid pasal 54. 
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Tata Cara Ataupun Proses Pengujian Kendaraan Bermotor Dimulai Dari Awal 

administrasi Hingga Akhir Pengujian. 

PETUGAS PENDAFTARAN 
 
MEMERIKSA KELENGKAPAN 

    

 

 

 ADMINISTRASI PKB : 
PROSES KIP,BUKU UJI,PLAT 
UJI,TANDA SAMPING,SURAT 
SURAT 
KASI TEKNIK DAN PRASARANA 

 

 
 

PEMASANGAN PLAT UJI DAN 
PEMBERIAN BUKU UJI, SURAT-
SURAT 

 

PENGOPERASIAN 
 

 

 

KETERANGAN : 

1. Pemohon datang diloket pendaftaran mengisi surat permohonan / SKRD.  

PEMILIK/PEMOHON 
KENDARAAN 

PBKB GEDUNG PKB/TEMPAT PKB 
PROSES 
PENGUJIAN/PEMERIKSAAN 
KENDARAAN 
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    ( 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 meliputi32: 

        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. 

 
                                                           
32

 Hasil wawancara dengan Bapak. Heri Purwanto, SH. (Penguji Kendaraan Bermotor) Karanglo 
Malang. Tanggal 1 Desember 2016. 



 
 

63 
 

 

        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 

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. 
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      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 untuuk 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 menggunakan 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). 
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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. 

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 kamis, 1 Desember 2016)33. 

 

 

 

 

                                                           
33

 Hasil wawancara dengan Bapak. Ahmad Badik, ST. (Penguji Kendaraan Bermotor) Karanglo 
Malang. Tanggal 1 Desember 2016. 
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Tentang efektif kelayakan atau tidaknya kendaraan bermotor dapat 

diketahui ketika kendaraan tersebut melakukan pengujian kelayakan 

kendaraan, kendaraan akan diuji oleh petugas uji secara detail dan ketat 

untuk bisa dikatakan layak jalan. Didalam pengujian kendaraan ini 

kendaraan khususnya pengangkut barang akan diujikan dengan melalui 

beberapa tahap sehingga keefektifan dalam pengujian kendaraan benar-

benar efektif dan sesuai perspektif undang-undang. Berikut ini adalah 

proses pengujian kendaraan : 

   

1. Pit Lift 

(Axle Play Detector) 

a. Fungsi : Axle Play Detector Alat untuk memeriksa secara 

manual bagian-bagian dari suspense roda depan seperti 

Bearing,Silent Block,Tierod,Ball Joint dan lain-lain. 

Kondisi ban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2012 pasal 73 adalah untuk kedalaman alur ban 

tidak boleh kurang dari satu millimeter (1 mm). 
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2. Head Light Tester, Sound Level Tester, Auto Light 

 

a. Fungsi : Head Light Tester adalah alat untuk mengukur 

penyimpangan arah sinar dan kekuatan pancar lampu utama 

jauh kendaraan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 30 

menyebutkan : 
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b. Kemampuan pancar (intensitas cahaya) lampu utama jauh 
minimum 12.000 candella. 

c. Diukur pada kondisi putaran mesin lambat dengan devasi 
penyiaran lampu. 

        - kekanan  : 0 - 34 derajat (10cm / 10m) 
        - kekiri  : 1 – 09 derajat (20cm / 10m) 

d. Sound Level Tester adalah alat untuk kekuatan bunyi 

klakson kendaraan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 69 adalah 

sebagai berikut :  

 Kekuatan bunyi klakson dengan satuan desibell (db) 
 Toleransi kekuatan bunyi klakson 83db sampai 

dengan 118db 
e. Kaca Film (Auto Light) adalah alat untuk mengukur tingkat 

kegelapan kaca film (Film Conting) pada kendaraan. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 

Tentang Kendaraan pasal 58 ayat (5) dan Keputusan 

Menteri Perhubungan Darat No.439/U/Phb-76 

menyebutkan tingkat kegelapan yang diijinkan <70%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

 

3. Side Slide Tester 

a. Fungsi : digunakan untuk mengukurn sikap atau posisi 

kedua roda depan (Toe – In – Toe - Out) yang dapat 

menyebabkan penyimpangan arah kendaraan. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahin 2012 

pasal 68 adalah. 

b. Penyimpangan maksimum : minus 5 mm/ m sampai 
dengan plus -5 mm / m. 

c. Dikur pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan 5 
km/ jam. 
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4. Brake Tester 

a. Fungsi : adalah alat untuk mengetahui hasil pengukuran 

gaya pengereman dengan perlambatan paling sedikit 5 

m/detik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2012 pasal 67 menyebutkan : 

b. Efesiensi Rem Utama minimal 50% dari berat sumbu. 
c. Efesiensi Rem Parkir minimal 20% dari berat kendaraan. 
d. Perbedaan rem roda kiri dan rem roda kanan dalam suatu 

sumbu maksimal 8%. 
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5. Diesel Smoke Tester, Emission Analyzer Tester 

a. Fungsi : adalah alat untuk mengukur ketebalan asap gas 

buang kendaraan bermotor yang menggunakan bahan 

bakar solar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 maximal 

70%. 

b. Emission Analyzer Tester adalah alat untuk mengukur 

emisi gas buang yang dihasilkan asap kendaraan 

bermotor bahan bakar bensin dengan partikel yang 

diukur Hidrokarbon (HC) dan Karbonmonoksida (CO). 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 5 Tahun 2006 menyebutkan: 

c. Kendaraan dengan tahun pembuatan < 2007  
CO : 4,5%. 
HC : 1.200 PPm. 

d. Kendaraan dengan tahun pembuatan > 2007 
CO : 1,5%. 
HC : 200 PPm. 
 

   

6. Speedometer Tester 

a. Fungsi : adalah alat yang dipergunakan untuk 

menguji ketepatan penunjukan speedometer 

kendaraan. 

b. Ambang Batas sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 
Kendaraan pasal 72 ayat (2) bahwa 
penyimpangan alat petunjuk kecepatan ( 
Speedometer ) pada kendaraan bermotor sebesar 
( - ) 10% sampai ( + ) 15%. 

c. Contoh : pada kecepatan 40 km / jam petunjuk 

kecepatan pada kendaraan bermotor jarum akan 
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menunjuk antara : 36 / km. per jam sampai 

dengan : 46 km. / jam. 

 

Dalam keefektifan pengujian kendaraan berkala pihak UPT 

bertanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap suatu kendaraan yang 

akan mengikuti pengujian berkala, dalam masa proses pengujian pihak 

UPT memeriksa kondisi daripada kendaraan tersebut yang meliputi dan 

mencakup semua proses pengujian dimulai dari pendaftaran administrasi 

hingga dalam proses laiknya suatu kendaraan yang diujikan, petugas 

penguji kendaraan bermotor dari pihak UPT memeriksa kaca film,lampu 

pancar,daya system rem,daya mesin penggerak untuk membawa 

beban,system rem,kincup roda depan dan lain-lain, hal itu semua diperiksa 

secara menyeluruh dan tentunya sesuai dengan apa yang diatur di dalam 

UU dan juga PP34. 

Syarat agar peraturan dapat berjalan dengan efektif adalah  dengan 

melihat Undang-Undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya 

pelaksanan hukum, kondisi sosio ekonomi masyarakat, Undang-Undang 

yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi 

isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya, 

mengandung moralitas. Jika dilihat dari sudut pandang hirarki perundang-

                                                           
34

 Hasil wawancara dengan Bapak. Hari Juni Susanto, SE.MM. (Kepala UPT Pengujian Kendaraan 
Bermotor) Karanglo Malang. Tanggal 1 Desember 2016. 
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undangan tanggung jawab pihak UPT pengujian kendaraan bermotor 

tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 

uji kendaran memiliki 2 unsur kesesuaian, subtansi antara tanggung jawab 

sebagai penguji kendaraan dengan kesesuaian aturannya tersebut 

merupakan subtansi yang saling berkaitan antara tujuan dan tanggung 

jawab dengan aturannya yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. 

 

2. Bentuk tidak keefektifan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan 

yang tidak sesuai dengan perspektif UU. 

Di balik suatu pertanggung jawaban dari pihak UPT untuk efektif atau 

tidaknya pengujian berkala kendaraan bermotor di bidang retribusi dan 

administrasi ternyata masih kurang sesuai dengan peraturan yang 

mengatur biaya retribusi yaitu Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 

Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor , hal ini bisa dibuktikan 

peneliti dengan melakukan penelitian di intansi terkait  yang seharusnya 

besar biaya retribusi yang harus dibayar oleh peserta uji kendaraan sesuai 

dengan perda yaitu pendaftaran uji sebesar Rp.3.000, tambahan biaya uji 

(pendaftaran yang dilakukan lebih dari satu bulan keterlambatan) sebesar 

Rp.1.500, penetapan uji Rp.14.000, biaya tanda uji Rp.2.500,biaya 

penggantian buku uji baru sebesar Rp.5.000 maka total dari keseluruhan 

jumlah biaya retribusi adalah Rp.25.000 dari seluruh jumlah total biaya 
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retribusi tersebut sudah tidak terdapat biaya tambahan lain kecuali jika 

peserta pengujian kendaraan berkala melakukan keterlambatan uji berlaku 

hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 yang 

menjelaskan bahwa denda keterlambatan pengujian kendaraan berkala 

berlaku pada tiap bulan keterlambatan yang nominal dendanya sebesar 

Rp.10.000 setiap bulannya dan juga jika terjadi kehilangan pada buku 

pengujian kendaraan berkala dikenakan denda secara administratif sebesar 

Rp.25.00035. 

 Akan tetapi pada kenyataannya ketika melakukan administrasi 

sebagai syarat untuk bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor 

biayanya retribusi  mencapai Rp.75.000 dengan hal ini secara signifikan 

bahwa peraturan yang digunakan dalam sarana pengujian kendaraan 

bermotor masih belum bisa berjalan secara maksimal dan tentunya 

peraturan Undang-Undang belum bisa dijalankan sepenuhnya tentunya 

dengan adanya penyelewengan tentang biaya retribusi tersebut sangat 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Didalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki 

tujuan agar pelaksanaanya berjalan dengan baik, dan efektif ditaatinya 

peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara maksimal. Secara teknis, 

penguji  dari pihak UPT selaku sebagi penguji kendaraan bermotor selalu 

berusaha konsisten memberikan pelayanan prima kepada semua subyek 
                                                           
35

 Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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wajib uji kendaraan bermotor sesuai Standart Operasional Prosedur 

dimulai dari pengecekan kendaraan yang akan mengikuti uji, dimulai 

ketika dilakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor apabila 

terdapat ketidaksesuaian dari kendaraan tersebut maka kendaraan tersebut 

tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengujian kendaraan berkala36. 

Tetapi didalam pengujian kendaraan kendaraan bermotor ketika tidak 

layaknya kendaraan tersebut untuk diujikan maka dari pihak UPT 

memberikan sanksi tertulis dengan membuatkan BAP (Berita Acara 

Pemeriksaan) bahwa kendaraan tersebut tidak layak untuk diuji dan harus 

di perbaiki sebelum diujikan, langkah yang dilakukan peserta uji ialah 

membawa kendaraan tersebut ke bengkel terlebih dahulu untuk diperiksa 

setelah mendapatkan surat keterangan dari bengkel tempat diperbaikinya 

kendaraan tersebut maka akan dicabut BAP  (Berita Acara Pemeriksaan) 

maka setelah itu kendaraan tersebut bisa diujikan sesuai dengan standart 

kelayakan kendaraan. Terdapat pula ketika kendaraan tersebut tidak lolos 

dalam pengecekan penguji pihak UPT mempunyai kebijakan yaitu 

memberikan pengecualian atau pengampunnan namun dalam 

pengecualian tersebut kendaraan yang tidak lolos untuk pengujian 

kendaraan berkala bisa dilakukan pengujian terlebih dahulu setelah itu 

pemilik kendaraan wajib menyerahkan surat perbaikan kendaraannya yang 

                                                           
36

 Hasil wawancara dengan Bapak. Heri Purwanto, SH. (Penguji Kendaraan Bermotor) Karanglo 
Malang. Tanggal 1 Desember 2016. 
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diperoleh dari bengkel untuk diberikan kepada pihak UPT khususya pihak 

penguji bahwa kendaraan tersebut sudah diperbaiki dan benar-benar layak 

dan mendapatkan sertifikasi kelulusan pengujian kendaraan bermotor37.   

        Bukankah hal itu telah melanggar pasal 121 ayat 1, pasal 123 ayat 4, 

atau pasal 143 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 dimana 

didalamnya disebutkan bagi pemilik kendaraan yang tidak bisa 

melengkapi syarat kelayakan kendaraan dapat dikenai sanksi adminstratif 

peringatan tertulis dan denda administratif. Dalam sanksi administratif 

peringatan tertulis akan mendapatkan peringatan sebanyak 3x dan dalam 

denda administratif akan dikenakan denda sebesar 24 juta jika tidak 

memenuhi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis 

ke 338. 

 

3. Sanksi-sanksi pidana dalam tidak efektifnya kendaraan di dalam 

pengujian kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan
39

 : 

 Pasal 277 : memasukkan kendaraan bermotor, kereta 
gandengan, dan kereta tempelan, membuat merakit, atau 
memodifikasi tidak penuhi kewajiban uji type pasal 50 ayat 1 
dipidana 1 tahun atau denda Rp. 24 juta. 

                                                           
37Hasil wawancara dengan Bapak. Hari Juni Susanto, SE.MM. (Kepala UPT Pengujian Kendaraan 
    Bermotor) Karanglo Malang. Tanggal 1 Desember 2016. 
38

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 121 ayat 1 dan pasal 123 ayat 
    4. 
39

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan  
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 Pasal 288 ayat 3 : menegmudikan mobil penumpang umum, 
bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan tidak 
dilengkapi surat keterangan uji berkala dan dan tanda lulus uji 
berkala seperti yang dimaksud pasal 106 ayat 5 huruf c 
dipidana 2 bulan atau denda Rp. 500 ribu. 

 Pidana Tambahan : Pencabutan surat ijin mengemudi dan 
Ganti kerugian. 

 

Jika ketidakefektifan tersebut digabungkan secara teoritis dari 

peristiwa tersebut dapat dikaji sangat tidak sesuai dengan konsep 

efektifitas yang telah di definisikan oleh Hans Kelsen, menurut teori yang 

didefinisikan Hans Kelsen konsep efektifitas difokuskan pada subjek dan 

sanksi. Subjek yang melaksanaknnya yaitu orang atau badan hukum. 

Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi 

dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut 

benar dilaksanakan atau tidak. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 

efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 

‘sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati’.  

Jika suatu aturan hukun ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hokum 

yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun didapat 

dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. Sebagaimana yang 

telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan 

hokum, tergantung kepada kepentingannya. Dan juga sebagaimana yang 
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telah diuraikan, kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang 

bersifat compliance, identification, internalization, dan masih banyak 

kepentingan lain40. 

 Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan 

hokum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya 

takut sanksi, maka derajat kenyataannya sangat rendah, karena 

membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau 

ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu 

kataatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai 

interisik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. 

Jika yang ingin kita kaji adalah efektifitas aturan hukum tertentu, maka 

akan tampak perbedaan, factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari 

setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Akan berbeda factor yang 

mempengaruhi efektifitas larangan dan ancaman pidana untuk melakukan 

pembunuhan, dibandingkan faktor yang mempengaruhi efektifitas aturan 

hukum yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan 

perkawinan yang sah. Jika yang kita kaji adalah efektifitas perundang-

undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efktifitasnya suatu 

perundang undangan, banyak tergantung beberapa factor antara lain41 : 

                                                           
40 Hans Kelsen.2006.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.Bandung.Penerbit Nusa 
Media.Halaman 39 
41

 Achmad Ali,Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,(Jakarta: Prenada Media Group,2012), 
Halaman 375 
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a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 

didalam masyarakatnya. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), 

yang diidtilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 

(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakatnya. 
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C. Bentuk kendala seperti apa yang dihadapi pihak UPT Balai Uji Kir 

Karanglo dalam keefektifan pengujian kendaraan yang mengerucut pada 

adanya praktek jasa gelap terkait dalam proses pelaksanaan uji 

kelayakan kendaraan bermotor ? 

1. Bentuk kendala internal 

Kebijakan pengujian kendaraan bermotor telah di 

komunikasikan kepada pelaksana kebijakan yaitu khususnya kepada 

penguji kendaraan. Bentuk komunikasinya dengan cara tertulis 

maupun lisan, karena dilakukan dengan dua cara tersebut para penguji 

bisa secara langsung maupun tidak langsung dalam memahami 

informasi yang ada. Komunikasi yang dilakukan dengan langsung 

berupa pelatihan, pendidikan, diskusi, dan pembinaan. Secara garis 

besar para penguji telah paham tentang kebijakan pengujian kendaraan 

mulai dari maksud, tujuan, sasaran, serta substansi kebijakan42. 

Komunikasi kebijakan yang baik tidak hanya dilakukan kepada 

pelaksana kebijakan saja tetapi kelompok sasaran dan pihak-pihak 

terkait juga harus mendapatkan informasi yang cukup tentang 

kebijakan, tujuannya agar kebijakan bisa terintegrasi dengan baik43. 

Komunikasi yang dilakukan UPTD PKB Karanglo Malang kepada 

pemilik kendaraan memang sudah dilakukan baik secara langsung 
                                                           
42

 Parsons W, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenada media, Jakarta, 2005. 
43

 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, pustaka pelajar, Yogyakarta,  
   2006 
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maupun tidak langsung. Tetapi komunikasi yang dilakukan terkesan 

hanya menunggu pelanggan. Hal tersebut terbukti masih sangat 

minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada pemilik kendaraan, 

sehingga pemilik kendaraan lebih senang menggunakan jasa calo 

dalam pengujian karena pengetahuan mereka tentang tata cara 

pengujian kendaraan sangat minim. 

Komunikasi yang dilakukan UPTD PKB Karanglo Malang 

kepada kelompok sasaran berdasarkan observasi dan wawancara dapat 

disimpulkan, komunikasi hanya dilakukan berkaitan tentang teknis 

pelaksanaan pengujian, biaya pengujian, dan himbauan berkaitan 

pengujian. Sedangkan upaya komunikasi untuk menyadarkan 

pentingnya, manfaat, sasaran dari pelaksanaan pengujian kendaraan 

serta pentingnya untuk melakukan uji sendiri belum mendapatkan 

perhatian dari UPTD PKB Karanglo Malang. 

Banyaknya calo di UPTD PKB Karanglo Malang yang beratas 

namakan biro jasa merupakan suatu kegagalan dimensi transmisi 

komunikasi UPTD. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya 

komunikasi antar instansi Pemerintah di wilayah Malang Raya. Di satu 

sisi UPTD PKB Karanglo Malang selalu berupaya untuk menekan 

keberadaan biro jasa (calo) yang bisa meresahkan pemilik kendaraan, 

seperti halnya seseorang yang ingin melakukan pengujian kendaraan 

para oknum jasa gelap ini membawa serta surat-surat kendaraan 
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seseorang yang akan diujikan dan tentunya dengan tarif yang berbeda 

pula, para oknum jasa gelap tersebut menaikkan jumlah tariff yang 

tidak sewajarnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 

Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor prosedur besarnya 

biaya uji yang dilakukan peserta uji kendaraan bermotor yang 

dilakukan ketika memulai awal pengujian hingga berakhir sebesar 

Rp.25.000 namun para pelaku jasa gelap tersebut menargetkan tarif 

sebesar Rp.150.000 dan tentunya pula dengan imbalan beberapa 

kemudahan jika para peserta uji kurang melengkapai persyaratan layak 

uji maka dengan bantuan oknum jasa gelap tersebut kendaraan tetap 

bisa melakukan pengujian berkala44. 

Dari keterangan beberapa peserta pengujian berkala kendaraan 

bermotor yang melakukan pengujian berkala dengan menggunakan 

jasa gelap atau biasa disebut juga dengan calo memang sangat 

memudahkan pesertanya, peserta hanya menghubungi para pelaku jasa 

gelap jika ingin meminta bantuan oknum jasa gelap dan hanya tinggal 

menunggu hingga kendaraan tersebut selesai diujikan dan surat-surat 

kelayakan pengujian berkala kendaraan tersebut kelar, meskipun 

didalam pengujian kendaraannya tidak memenuhi persyaratan uji 

seperti ban kendaraan halus, kaca film melebihi ukuran standart 

                                                           
44 Hasil wawancara dengan saudara arifin, (pelaku pemakai jasa gelap) karanglo Malang tanggal 28 
November 2016 
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intensitas cahayanya,kondisi perlengkapan kendaraan yang kurang 

lengkap,asap gas buang kendaraan sudah melewati ambang batas, dari 

semua kekuranglengkapan kendaraan tersebut para peserta uji bisa 

tetap melakukan pengujian kendaraan bermotor.    

Para pelaku jasa gelap memanfaatkan momen tersebut untuk 

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan lewat 

belakang tentunya dalam hal ini ada keterlibatan antara oknum pelaku 

jasa gelap dengan pihak UPTD balai uji kendaraan, hal tersebut sering 

dijumpai di lokasi pengujian kendaraan bermotor para pelaku jasa 

gelap ketika melakukan pekerjaannya memberikan atau menggunakan 

kode untuk pengujian kendaraan bermotor dengan petugas penguji dan 

hanya petugas uji yang mengetahui kode tersebut dengan map yang 

berisi prosedur syarat layak kendaraan berbeda, Kalau peserta 

pengujian kendaraan berkala tanpa menggunakan jasa gelap atau calo 

menggunakan map yang diberikan peserta uji berwarna kuning tetapi 

ketika kendaraan tersebut menggunakan jasa pelaku jasa gelap map 

nya berwarna biru. Tentunya dalam hal ini menarik untuk diperhatikan 

bahwa kendaraan yang seharusnya tidak layak untuk diujikan sesuai 

aturan harusnya tidak dapat diuji dan harus melengkapi dahulu 

kekuranglengkapan tersebut supaya kendaraan tersbut benar-benar 

layak uji dan proses kelayakannya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. jika selamanya belum ada komunikasi antara para 

pelaku jasa gelap dengan instansi terkait dalam bidang pengujian 

kendara bermotor yaitu UPTD balai pengujian kendaraan bermotor 

maka usaha UPTD untuk menekan jumlah calo akan tidak maksimal 

karena tidak ada teguran  bagi para calo tersebut. 

2. Bentuk kendala Eksternal 

Dalam pengujian kendaraan bermotor memang banyak 

penyelewengan yang dilakukan oleh petugas uji terkait dalam hal 

pengujian kendaraan, adanya pelaku yang bernamakan biro jasa 

ataupun calo semata-mata tidak hanya melibatkan satu orang saja 

tetapi terdapat pula peran yang dilakukan oleh petugas uji itu 

sendiri. Hal itu yang sulit untuk memberatas secara bersih oknum 

para pelaku jasa gelap agar tidak membantu peserta uji dalam 

mengujikan kendaraannya, masyarakat pula harusnya sadar bahwa 

menggunakan jasa calo merupakan tindakan yang tidak 

diperbolehkan, masyarakat pun berperan penting dalam membantu 

pemberantasan calo di pengujian kendaraan bermotor. Dengan 

adanya keterkaitan antara penguji,masyarakat, dan juga oknum 

calo itulah yang membuat sulitnya memberantas kecurangan yang 

terjadi di pengujian kendaraan. 
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Didalam pengawasannya dalam melakukan pengujian 

terhadap kendaraan petugas uji dapat dikenai sanksi apabila 

diketahui terbukti melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan-

aturan dan membantu para pihak seperti peserta uji dan membantu 

para pelaku calo untuk mempermudah pengujian tanpa delengkapi 

dengan syart-syarat kelayakannya. Sanksi bagi petugas pengujian 

terdapat didalam Perdirjen No.SK.1076/KP.108/DRDJ/2005 yang 

menyatakan45 : 

 Pencabutan surat keputusan kompetensi, sertifikat 

kompetensi, dan tanda kualifikasi kompetensi penguji. 

 Skorsing dari tugas menguji sekurang-kurangnya 

selama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya 1 (satu) 

tahun sejak dijatuhkan putusan sanksi. 

 Melakuan kesalahan administrasi pendaftaran tetapi 

bukan merupakan tindak pidana. 

Secara teoritis para pelaku jasa gelap tersebut sangat 

mencemari atau menyalahgunakan suatu peraturan efektifitas 

hukum dalam teori efektifitas, Menurut Soerjono Soekamto adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) 

faktor yaitu :  

                                                           
45

 Perdirjen No.SK.1076/KP.108/DRDJ/2005 
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Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum,  pihak yang 

membuat dan yang menerapkan hukum, Faktor sasaran atau 

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor 

masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan, Faktor kebudayaan ,sebagai hasil karya,cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan46. Ahmad ali 

berpendapat bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui 

sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak 

ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu 

perundang undangan adalah professional dan optimal pelaksanan 

peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan 

menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut47. 

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang 

berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah 

yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan 

peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh 

warga Negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah 

setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersbut 

saja. Dalam hal ini para pembuat aturan hukum dan pelaku 

pelaksana hokum yang melanggar norma dari efektifitas tersebut 

                                                           
       46 Soerjono Soekamto.2008.Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta.Penerbit 

PT Raja Grafindo Persada.Halaman.8 
       47 Achmad Ali .2010.Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan.Jakarta.Kencana.Halaman 378 
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terdapat di dalam peraturan tersebut harus disertai sanksi jika 

terdapat pelanggar maupun pembuat hukum tertulis tersebut. 

 




