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ABSTRAK 

MODIFIKASI KENDARAAN B E R M O T O R DAN A K I B A T MODIFIKASI 
YANG TIDAK L U L U S UJI MENURUT PASAL 277 UU NO 22 TAHUN 

2009 TENTANG L A L U LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

Penelitian ini di latar belakangi oleh. Kurang nya pengetahuan masyarakat 
apa itu uji tipe pada kendaraan dan akibat hukum yang ada apabila melakukan 
modifikasi tidak melakukan uji tipe. 
Permasalahan skripsi ini terdiri dari dua permasalahan, 

a. Seperti Apakah yang disebut sebagai melanggar aturan dalam 
memodifikasi kendaraan bermotor 

b. Bagaimana akibat hukum terhadap memodifikasi yang tidak lulus uji 
menurut pasal 277 uu no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan adalah metode penelitian 
yang bersifat empiris secara deskriptif yang mana penelitian melakukan observasi 
langsung di lapangan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Modifikasi kendaraan bermotor adalah mengubah bentuk 
kerangka,body, lampu kendaraan,mesin kendaraan bermotor sehingga memiliki 
suatu perubahan dari asal kendaraan tersebut, pelanggaran modifikasi kendaraan 
tertuju pada tidak ada kelayakan kendaraan tersebut berkendara di jalan raya. 
Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan, Dan persyaratan tekhnis itu terdiri dari : 
susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai 
dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan 
Bermotor, dan/ataupenempelan Kendaraan Bermotor. 
kelayakan tersebut dapat di uji coba dengan melakukan uji tipe pada kendaraan 
tersebut, uji tipe berfungsi sebagai untuk menguji apakah kendaraan tersebut 
layak digunakan sebelum di gunakan atau di publikasikan di jalanan, uji tipe 
kendaraan dilaksanakan oleh badan pemerintahan, bagi kendaraan yang telah di 
modifikasi akan tetapi melanggar uji tipe dan tidak layak digunakan di jalan raya 
maka kendaraan tersebut telah melanggar UU no 22 Tahun 2009 pasal 277 
apabila kendaraan yang tidak lulus uji maka pemilik kendaraan tersebut akan di 
hukum, yaitu hukuman penjara satu tahun serta denda maksimal Rp24,000,000. 

Dapat disimpulkan Modifikasi kendaraan bermotor yang marak di 
masyarakat khusus nya di kota Palembang memang banyak di jumpai akan tetapi 
tidak semua kendaraan bermotor yang di sebut melanggar undang-undang 
modifikasi kendaraan bermotor, dikarenakan menurut Pasal 52 ayat (1) UU No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi. disana 
dijelaskan bahwa kendaraan yang tidak lulus uji tipe yang melanggar peraturan 
apabila sudah melakukan uji tipe pada kendaraan tersebut dan lulus maka 
kendaraan tersebut layak digunakan dijalan raya. Fungsi dari uji tipe kendaraan 
tersebut adalah untuk melihat apakah kendaraan tersebut layak dan aman 
digunakan di jalan raya dan itu pun harus mendapatkan rekomendasi dari agen 
pemilik merek dan yang berhak memodifikasi kendaraan tersebut adalah bengkel 
resmi yang ditunjuk oleh mentri penndustrian. Kendaraan bermotor yang telah di 
modifikasi akan tetapi tidak lulus uji akan mendapatkan tindak pidana yang tegas 
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dari pihak berwenang ini jelas tertulis pada Pasal 277 UU no 22 Tahun 2009 
tentang modifikasi kendaraan bermotor "setiap orang yang memasukkan 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah 
Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor 
yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan 
kendaraan khusus yang dioperasikan didaiam negeri yang tidak memenuhi 
kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana 
dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 
24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)" . Hukuman bagi pelanggar memang 
terbilang luar biasa akan tetapi kenapa masyarakat masih melakukan pelanggaran 
tersebut, itu dikarenakan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang peraturan 
tersebut, bisa juga masyarakat kurang ada rasa nya dalam kesadaran hukum yang 
berlaku. 

Kata Kunci: Modifikasi, Kendaraan Bermotor, Uji Tipe 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang suatu 

negara yang merdeka dan berdaulat dimana diseluruh negara yang 

berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh 

daerah,kota,desa bahkan jalan raya dan lalu lintas.' 

Jalan (raya) merupakan suatu orasaran perhubungan darat dalam 
bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap 
dan periengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu linta. Selanjutnya jalan 
mempunyai peman penting dalam bidang ekonomi,politik,sosial,budaya, 
pertahanan keamanan dan hukum serta di pergunakan untuk sebesar-besar 
kernakmuran rakyat. Dengan emikian makan jalan merupakan suatu 
kesatuan istem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-
pusat pertumbuhan wilayah yang berada dalam pcngaruh peiayannya 
dalam sualu hubungan hirerarki warga masyarakat warga masyarakat 
memaki jalan uqluk kepentingan,baik primer,skunder maupun tersier^ 

Secara sosiologis-yuridis tampak adanya perkembangan wilayah 

perkotaan yang relatif pesat di indonesia. Perkembangan itu ditandai 

dengan terjadinya pengembangan wilayah. peningkatan kualitas 

kehidupan, pertambahan fasilitas fisik, 

Maksud dari fasilitas fisik tersebut banyak nya kendaraan dan 

angkutan umum dikota-kota besar. Pertambahan penduduk yang pesat di 

kota harus disertai dengan pengembangan prasaranan kota yang serasi. 

' .Kansil C.S.T Sistem Pemerintahan Indonesia.Aksara Baru,Jakana.l985,Hlm.4 
^ .Soejono Soekanto Polisi Dan Lalu Linlas (Analisi menurut Sosiologi 

Hukum),MandarMaju,Jakarta, 1990,Hlm. 1 
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Prasarana itu antara lain mencangkup jlan, alat komunikasi, dan angkutan 

umum.^ 

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat, 

hal ini memacu terjadi banyaknya perubahan dan berkembangnya pola 

fikir di dalam masyarkat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam 

dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak 

yang negatif tersebut terkadang dilakukan oleh kalangan remaja. Salah 

satunya dengan melakuan modifikasi terhadap kendaraan bermotor 

yangpada dasamya kurang memperhatikan keselamatan pngendara serta 

kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 

Pergesaran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai 
alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan 
pemiliknya, Tampilan asli dari kendaraan bermotor, yang dahulu hanya 
sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan 
pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi 
terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. 
Pemilik sebuah kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan 
terutama yang dipikirkan adalah bagaimana mendandani atau 
memodifikasi kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi 
anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor bai resm 
maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan 
pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan 
kendaraan mereka. Proses modifikasi dari yang ringan sampau yang benar-
benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu 
pemandangan yang aneh. Alasan sebenamya adalah hanya untuk lebih 
gaya. Perpaduan berbagai asesoris maupun peranti body,plat nomor,cat, 
dan sebagainya bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus 
atau manis, tergantung selera.'* 

Kbid,Hlm36 
.Modifikasi Untuk Pemula, Depok Tiger Club, 

http.//detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&life-anicle&sid=94, diakses Tanegal 19 
April 2016 
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Sebagian orang yang benar-benar mempunyai dalam hal 

modifikasi kendaraan, biasanya proses modifikasi digunakan untuk ajang 

kontes atau lomba modifikasi kendaraan 

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu 

sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para 

modifikator harus berfikir keras dengan menggunakan kreatifitas 

mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifhya 

adalah para modifikator tidak memperhatikan norma norma hukum yang 

berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan 

tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil 

modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah 

hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang 

ada. 

Bahkan beberapa kendaraan tersebut ada yang dipakai sebagai 

angkutan umum yang berkeiiaran di kota-kota besar seperti halnya 

kendaraan bentor yang mmodifikasi dari becak menjadi kendaraan 

bermotor dan juga dari kendaraan bermotor di buat menyerupai becak dan 

kendaraan tersebut belum lulus uji tipe ada pun peraturan yang mengatur 

tentang modifikasi kendaraan bermotor tersebut harus layak uji dan juga 

peraturan dalam hal memodifikasi kendaran bermotor sesuai dengan 

undang-undang no 22 tahun 2009 ada pun pasal-pasal nya mengatur 

tentang layak uji dan modifikasi yaitu : 
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1. Pasal (50-56) Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang layak uji dan 

syarat untuk layak uji kendaraan bermotor 

2. Pasal 123 ayat (1) huruf bywttcm Pasal 131 huruf (e) PP No.55/2012 

3. Pasal 277 Undang-undang no 22 tahun 2009. 

Sesuai dengan pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 

PPNo 55 tahun 2012 tentang kendaraan jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22 

tahun 2009 harus wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat. 

Adapun apabila ingin memodifikasi kendaran tersebut harus melakukan 

pengajuan terlebih dahulu ke samsat Syarat pengajuan memodifikasi ke 

samsat 

Untuk memodifikasi motor harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut 

a. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan 

rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut. 

b. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum 

kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Penndustrian. apa yang 

di maksud bengkel resmi bengkel resmi ada adalah bengkel yang mempunyai 

surat izin (punya NPWP,SIUP,TDP,) 

c. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didatWkan kepada 

Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada 

kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan 

kendaraan bermotor dimaksud. 
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Jadi modifikasi haius memiliki persyaratan khusus agar tidak melanggar 

undang-undang dan proses yang cukup panjang, modifikasi biasanya hanya 

dilakukan untuk ajang kontes kecantikan motor bukan untuk di kendarai sehari-

hari karena mengakibatkan bahayanya pengguna motor dan masyarakat sekitar 

akan tetapi. 

Tidak semua modifikasi kendaraan bermotor melanggar aturan asalkan 

kendaraan tersebut memiliki kelayakan untuk beijalan atau di kendarai ciri dari 

kendaraan yang layak di kendarai yang memiliki persyaratan tekhnis : 

a. perlengkapan; 

b. ukuran; 

c. karoseri; 

d. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 

e. pemuatan; 

f. penggunaan; 

g. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan 

Bermotor. 

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud ditentukan oleh kinerja minimal 

Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: 

a) emisi gas buang 

b) kebisingan suara 

c) efisiensi sistem rem utama 

d) efisiensi sistem rem parkir 

e) kincup roda depan 
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f) suara klakson 

g) daya pancar dan arah sinar lampu utama 

h) radius putar 

i) akurasi alat penunjuk kecepatan 

j ) kesesuaian kinerja roda dan kondisi bandan 

k) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. 

Itulah persyaratan layak jalan bagi sebuah kendaraan bermotor apabila 

kurang dari hal-hal yang tertulis di atas maka akan di anggap telah melanggar 

peraturan UU no 22 tahun 2009 tentang modifikasi dan Maraknya modifikasi 

kendaraan bermotor pada kalangaan anak muda sampai yang tua hingga kedaraan 

beroda dua di modifikasi hingga bisa menjadi becak yang berada di kola-kota 

besar khusus nya kota palembang akan membuat banyak dampak negative dan 

mungkin di antara mereka yang memodifikasi kendaraan nya tidak tahu tentang 

peraturan ini maka dari itu . Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, 

maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul " Modifikasi kendaraan 

bermotor dan akibat modifikasi yang tidak lulus uji menurut Pasal 277 UU no 22 

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan " 

B. Permasalahan 

1. Seperti apakah yang disebut sebagai melanggar aturan dalam memodifikasi 

kendaraan bermotor ? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap modifikasi yang tidak lulus uji menurut 

pasal 277 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ? 
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C . Ruang lingkup dan tujuan 

1. Ruang lingkup 

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya didaiam menguraikan 

permasalahn yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya 

akan menjadi terarah penelitian ini akan di fokus kan pada kendaraan motor 

yang telah di modifikasi di kota Palembang serta seperti apa modifikasi 

tersebut 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah 

membantu masyarakat agar mengetahui tentang adanya undang-undang 

modifikasi serta membantu mengurangi dampak modifikasi kendaraan 

bermotor yang tidak lulus uji dan akibat hukum dari modifikasi 

D. Definisi Operasional 

1. Modifikasi kendaraan Bermotor Berarti perubahan yang dilakukan pada 

kendaraan (motor) baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya 

berbeda dari sebelumnya 

2. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik 

kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa 

kendaraan bermotor kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum 

kendaraan bermotor tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau di impor secara 

massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Yang dimaksud 

7 



modifikasi adalah perubahan yang dilakukan pembuat atau perkait dan/atau 

pemodifikasi kendaraan bermotor terhadap ciri-ciri utama kendaraan 

dasamya 

3. Pasal 277 uu no 22 tahun 2009 yaitu pasal yang mengatur aturan tentang 

modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai dan lulus uji tipe yang 

dimaksud dengan lulus uji tipe yaitu : 

a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak 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. 

4. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 

lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, 

Prasarana Lalu lintas dan Angutan Jalan, kendaraan,pengemudi jalan , serte 

pengelolaannya. 

E . Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan mmusan masalah dan tujuan penelitian.maka metode penlitian 

yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat empiris secara 

deskriptif yang mana penelitian tersebut menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. 
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2. Sifat Penelitian 

Pada umum nya penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan 

eksplanatoris, sebab sebagian besar peneliti sudah mendapatkan atau 

mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan 

ditelitinya 

3. Sumber Data 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara 

b. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

kepustakaan dan dokumen, seperti peraturan perundang-

undangan,literaturjumal,putusan pengadilan, majalah erhubungan 

dengan hukum dan oenelitian umum dan Iain-lain. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara yakni penulis akan mengadakan wawancara secara langsung 

dengan pemilik kendaraan yang sudah dimodifikasi dan Kepolisian Kota 

Palembang dan Dinas Perhubungan Kota Palembang 

b. Studi Kepustakaan yakni dengan mengkaji berbgai peraturan perundang-

undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah peneliti studi 

dokumentasi yakni dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang 

berupa putusan pengadilan dan Iain-lain yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 
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5. Pendekatan 

Pendekaan yuridis, sosiologis pendekatan dari sudut pandang ketentuan 

hukum atau perundang undangan yang berlaku dan melihat kenyataan sosial 

dimasyarakat. 

6. Analisis Data 

Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dan analisis secara 

kualitatif, yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 

menggunakan logika ilmiah. Artinya bahan hukum yang sudah 

dikumpulkan, di uraikan dan di tata secara deskriptf dan dianalisa secara 

kualitatif yaitu dengan enklasifikasikan dan penelitian sesuai dengan 

permasalahan penelitian kemudian d i si stem as i kan yang selanjutnya 

dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. 

F . Sistematika Penulisan 

Dalam Bab ini di berikan gambaran yang jeas da terterah mengenai 

penyusunan laporan skripsi, berikut sistematika dan alur pembahasan yang 

terbagi dalam : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pendahuluan 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

D. Definisi Konseptual 

E. Sistematika Penulisan 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengerian Modifikasi Kendaraan bermotor 

B. Jenis modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan 

C. Sanksi atau ketentuan pidana dalam uu lalu lintas dalam hal 

memodifikasi kendaraan bermotor 

D. Bentuk-bentuk pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor 

BAB III : PEMBAHASAN 

A. Modifikasi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dan 

tidak lulus uji menurut UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan 

B. Akibat-akibat hukum terhadap modifikasi yang tidak lulus uji 

menurut pasal 277 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Modifikasi Kendaraan bermotor 

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan^. Banyak 

pengertian modifikasi salah satu nya bisa juga modifikasi adalah cara merubah 

bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa 

menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari 

aslinya. Akan tetapi banyak juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah 

mengubah atau menyesuaikan. 

Menurut penulis pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya 

melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik 

material (fasilitas dan perlengkapan) yang dimaksudkan adalah fasilitas sarana 

untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan, 

perlengkapan yang dimaksut adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaran 

bermotor contohnya saja spion, lampu, knalpot, dan Iain-lain, ada pun juga yaitu 

tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, 

pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan 

tersebut terlihat lebih bagus bisa juga membuat meningkatkan kecepatan dari 

kendaran tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan 

tersebut melebihi balas ketenluannya dari kendaraan tersebut. 

Menurut aturan yang berlaku, modifikasi adalah perubahan tipe berupa 

dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, sebagaimana dimaksud dalam 

^ http://kbbi.web.id/modifikasi. diakses Tanggal 2 Agustus 2016 
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2. Jenis pekerjaan adalah jenis-jenis pekeijaan perawatan dan perbaikan yang 

dapat dilakukan oleh bengkel terhadap bagian kendaraan bermotor. 

3. Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel bahwa bengkel 

telah diklasifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditelapkan untuk kelas 

yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan laik jalan kelayakan kendaraan tersebut apakah kendaraan 

itu aman dikendarai, tidak membahayakan pengendaran persyaratan laik di 

tentukan oleh kinerja minimal suatu kendaraan yaitu 

a. Emisi gas buang; 

b. Kebisingan suara; 

c. Efisiensi sistem rem utama; 

d. Efisiensi sistem rem parkir; 

e. Kincup roda depan; 

f. Suara klakson; 

g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama; 

h. Radius putar; 

i . Akurasi alat penunjuk kecepatan; 

j . Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 

k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. 

Apa bila tidak mengubah kinerja minimal dari kendaraan tersebut maka kendaraan 

tersebut laik jalan dan di kendarai 

Dan perlu kita ketahui bengkel-bengkel tersebut memiliki klasifikasi, 

jadi tugas utama dari bengkel resmi bukan lah untuk memodifikasi atau 

merubah bentuk dari kendaraan tersebut dan juga menambah kecapatan tapi 

untuk melakukan perawatan dan pengecekan apakah kendaraan tersebut laik 
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jalan atau tidak, dan dari bengkel itulah kita melakukan uji tipe atau bisa 

disebut juga dengan KIR atau Keur dari bahasa belanda yang disebut sebagai 

penghargaan, 

pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 
kendaraan tertentu yang sudah ditetapkan dalam rangka pemenuhan 
persyaratan teknis dan laik jalan, kegiatan ini dibawah kewenangan dishub 
diberlakijkan bagi kendaraan umum, seperti mobil penumpang,truk,bus, 
dimana tidak harus kendaraan berplat kuning saja, akan tetapi tidak berlaku 
untuk sepeda motor, yang bertujuan agar kita mengetahui apakah kendaraan itu 
aman untuk di gunakan, banyak persyaratan yang dilakukan apabila ingin 
melakukan uji tipe salah satunya kita tidak boleh mengubah mesin dari 
kendaraan tersebut apabila ingin merubah mesin dari kendaraan tersebut akubat 
mengalami kerusakan maka harus menggantinya dengan tipe yang sama dari 
kendaraan tersebut^, 

Setalah itu melakukan modifikasi tidak boleh membahayakan keselamatan 

berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya 

dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 49dan pasal 50 UU 

No. 22/2009. 

Pada pasal 49 UU No 22/2009 dijelaskan 

(1) . Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 

diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di 

Jalan wajib dilakukan pengujian. 

(2) . Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. uji tipe; dan 

b. uji berkala 

Dan diperinci lagi oleh pasal 50 UU No. 22/2009 ayat (2) yang berbunyi Uji tipe 

sebagaimana dimaksud padapasal 49 terdiri atas: 

^ ridettua.eom/20l4/05/l I/kir-itu-apa-sih/ diakses tanggal 2 Agustus 2016 
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A. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang 

dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor 

dalam keadaan lengkap; 

Akan tetapi modifikasi sering di salah gunakan untuk hal yang berbahaya, dalam 

artian berbahaya yaitu mengubah kerangka mesin serta mengubah kecepatan 

standar dari kendaraan motor tersebut mengubah kenalpot motor tersebut 

sehingga menggangu masyarakat di sekitar nya. Tidak semua modifikasi 

melanggar peraturan hanya kendaraan bermotor yang di luar dari pasal 48 uu no 

22 tahun 2009 yang berbunyi '̂ Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di 

Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan",dan persyaratan tekhnis 

itu terdiri dari : 

a. susunan; 

b. perlengkapan; 

c. ukuran; 

d. karoseri; 

e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 

f. pemuatan; 

g. penggunaan; 

h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau 

i . penempelan Kendaraan Bermotor. 

Apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka kendaraan tersebut tidak 

laik jalan dan melanggar peraturan, banyak kita tidak ketahui dalam hal 

memodifikasi misal nya saja memodifikasi jok motor itu juga teramsuk dari 

modifikasi akan tetapi tidak menggangu masyarakat dan membahayakan 
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pengendara, atau mengubah kaca spion asalkan masih berfungsi dengan baik 

apabila tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka kaca spion tersebut 

melanggar Undang-Undang dan perlu kita ketahui apabila ingin mengubah wama 

dari kendaraan tersebut di perbolehkan dengan syarat motor tersebut harus 

membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) motor yang baru dan harus di 

registrasi di samsat di kota setempat kita harus mengetahui yang seperti apakah 

jenis modifikasi yang melanggar aturan dan modifikasi seperti apa yang tidak 

melanggar peraturan karena walaupun peraturan ini sudah lama tidak banyak 

masyarakat yang mengetahui tentang peraturan ini. 

B. Jenis modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan 

Modifikasi memang banyak jenis nya akan tetapi tidak semua modifikasi 

kendraaan bermotor temtama motor bisa di scbut melanggar aturan sesuai dengan 

,Pasal 48 UU no 22 tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan dan penjelsannya 

di pagian penjelasan uu no 22 Tahun 2009 Pasal 48 

(1) . Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan. 

(2) . Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. susunan; susunan adalah komponen penting dari kendaraan bermotor dan 

komponen-komponen itu terdiri dari 

a) rangka landasan; 

b) motor penggerak; 

c) sistem pembuangan; 

d) sistem penerus daya; 

e) sistem roda-roda; 
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f) sistem suspensi; 

g) sistem alat kemudi; 

h) sistem rem; 

i) sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: 

1) lampu utama dekat, wama putih, atau kuning muda; 

2) lampu utama jauh, wama putih, atau kuning muda; 

3) lampu penunjuk arah, wama kuning tua dengan sinar kelap-kelip; 

4) lampu rem, wama merah; 

5) lampu posisi depan, wama putih atau kuning muda; 

6) lampu posisi belakang, wama merah; dan 

7) lampu mundur, wama putih atau kuning muda; 

j ) . komponen pendukung, yang terdiri atas: 

1) pengukur kecepatan (speedometer); 

2) kaca spion; 

3) penghapus kaca kecuali sepeda motor; 

4) klakson; 

5) spakbor; dan 

6) bumper kecuali sepeda motor 

b. perlengkapan; adalah komponen pelengkap pada kendaraan bermotor yang 

berfungsi agar kendaran tersebut aman untuk di kendarai dan komponen itu 

terdiri dari 

a) sabuk keselamatan; bagi kendaraan roda empat 

b) ban cadangan; 
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c) segitiga pengaman; 

d) dongkrak; bagi kendaran roda 4 

e) pembuka roda; 

f) helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor 

beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan 

g) peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. 

c. ukuran; Yang dimaksud dengan "ukuran" adalah dimensi utama kendaraan 

bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), 

julur belakang (rear over hang), dan sudut pergi (departure angle). 

d. karoseri; Yang dimaksud dengan "karoseri" adalah badan kendaraan,antara 

lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor 

kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga 

(khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang). 

e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; Yang dimaksud 

dengan "rancangan teknis kendaraan sesuai dengan meruntukannya" adalah 

rancangan yang sesuai dengan fungsi: 

a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau 

b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang. 

f. pemuatan;Yang dimaksud dengan "pemuatan" adalah tata cara untuk memuat 

orang dan/atau barang. 

g. penggunaan; Yang dimaksud dengan "penggunaan" adalah cara 

menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. 
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h. Penggandengan Kendaraan Bermotor, yang dimaksud 

dengan 'penggandengan Kendaraan Bermotor adalah cara 

menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat perangkai 

i . penempelan Kendaraan Bermotor Yang dimaksud dengan "penempelan 

Kendaraan BermotoZ'adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan: 

a. menggunakan alat perangkai; 

b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan 

c. dilengkapi kaki-kaki penopang. 

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 

kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri 

atas: 

a) Emisi gas buang; 

b) Kebisingan suara; 

c) Efisiensi sistem rem utama; 

d) Efisiensi sistem rem parkir; 

e) Kincup roda depan; 

0 Suara klakson; 

g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama; 

h) Radius putar; 

0 Akurasi alat penunjuk kecepatan; 

j ) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 

k) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat KendaraRn, 

Dan penjalasan dari peraturan UU di atas di perjelas Pasal 50 tentang uji 

tipe 
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(1) . 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. 

(2) . 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 romah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan 

Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. (3) Uji tipe sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah. 

Apabila melakukan modifikasi dan tidak melanggar dari uu maka 

modifikasi tersebut di perbolehkan modifikasi juga memliki dampak positive 

yaitu mempercantik dan memperindah kendaraan kita selagi memiliki batasan 

yang aman untuk di kendarai,dan apabila ingin merubah struktur dan kerangka 

dari kendaraan bermotor tersebut khusu nya motor maka harus di lakukan tes uji 

tipe kelayakan dari kendaraan apakah layak di gunakan dan aman digunakan 

untuk sehari-hari. 

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan 
perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan 
dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU No. 22/2009") juncto Pasal 123 ayat (1) 
huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012.^ 

^ htms://beritagar.i(Tartikel/otogen/agar-tak-ditilane-saat-memodifikasi-kendaraan 
diakses Tanggal 12 Agustus 2016 
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Adapun penelitian tersebut meliputi aspek: 

1. rancangan teknis; 

2. susunan; 

3. ukuran; 

4. material; 

5. kaca, pintu, engsel. dan bumper; 

6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan 

7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor. 

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek 

adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau merek 

tertentu di Indonesia oleh produsen {principle} yang umumnya berada di luar 

negeri. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang 

ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur 

daiamPasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012. 

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain: 

- Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau 

pemendekan landasan {chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan 

konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut; 

- Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin 

yang merek dan tipenya sama; 

- Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan 

Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah 

jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki 
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material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan 

perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui. 

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU 

No. 22/2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi 

dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji 

Tipe. Uji Tipe dimaksud terdiri atas: 

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan 

yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

Bermotor dalam keadaan lengkap; dan 

2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang 

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

kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. 

Seperti tercantum pada pasal (1) ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan 

Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 

Tentang Pedoman Tekhnis Buku Uji. Tanda Uji'Berkala Dan Tanda Samping 

Kendaraan, Bermotor.yaitu: 

1. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau 

memeriksabagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 

tempelan dan kendaraan khususdalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan; 

2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam Keputusan 

ini disebut UjiBerkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan 

secara berkala terhadap setiapkendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 

tempelan dan kendaraan khusus; 
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3. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor 

adalah kendaraanyang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang 

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

kereta tempelan; 

4. Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini 

disebut Buku UjiBerkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku 

yang berisi data dan legitimasi hasilpengujian berkala setiap kendaraan 

bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan ataukendaraan khusus; 

5. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini 

disebut Tanda UjiBerkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat 

berisi data mengenai kode wilayahpengujian, nomor uji kendaraan dan masa 

berlaku yang dipasang secara permanen padatempat tertentu di kendaraan; 

6. Tanda samping kendaraan bermotor yang selanjutnya dalam peraturan ini 

disebut TandaSamping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji 

berkala, yangdicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan 

stiker pada bagian sampingkanan dan kiri kendaraan bermotor; 

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah 

persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, 

dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk 

dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009 

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi 

Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, 
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mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan 

yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009. 

Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi 

maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung 

jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga 

apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka inslansi 

yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini 

Kementerian Perhubungan. 

Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung 

jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya 

pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan 

hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No.55/2012. 

Berdasarkan hal-hal saya sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang 

hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotomya, diwajibkan untuk 

memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 UU 

No.22/2009 , yaitu. 

(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 gubemur 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 Linlas dan Angkutan 
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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. 

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 

277 UU No.22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa 

pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp24.006.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah). 

Kemudian, dalam hal mengenai izin pada saat pembelian 
onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan 
tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe. bentuk, dan hal-hal lain 
sebagaimana diatur dalam UU No.22/2009 dan PP No.55/2012 maka pihak 
tersebut wajib untuk melakukan registrasi uleing untuk melakukan Uji Tipe atas 
kendaraan bermotor yang dimodiflkasinya tersebut.^ 

Dan tujuan dari di adakannya uji tipe pada kendaraan bennotor yaitu agar 

tidak adanya pelanggaran dalam hal memodifikasi kendraan bermotor khusus nya 

motor pelanggaran tersebut yang akan menyebab kan bahaya dari pemilik 

kendaraan motor itu sendiri dan orang lainnya juga. uji tipe hanya bisa 

dilaksanakan oleh kendaraan yang telah di modifikasi dan di lakukan di bengkel 

yang telah di beri izin resmi dari mentri penndustrian serta apabila sudah di 

modifikasi maka haru menjalani test uji tipe yang telah tertera di atas. 

C. Sanksi atau ketentuan pidana dalam uu lalu lintas dalam hal 

memodifikasi kendaraan bermotor 

Berdasarkan peraturan pasal 48 yang saya jelaskan di alas maka yang tidak 

sesuai dengan peraturan dapat ditindak pidana menyangkut hal ini dapat dilihat 

* hnp://www.hukumonline.com/klinik/detail/It51650deb5b232/aturan-modifikasi-
kendaraan-bermotor. diakses Tanggal 17 agustus 2016 
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pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan 

angkutan jalan yaitu; 

"setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, 
dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat. merakit, 
atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta 
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didaiam 
negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)" Selain itu, hal 
tersebut juga melanggar Pasal 131 huruf E yang berbunyi ** 

Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan 

tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut."dan Pasal 132 ayat (6) 

"Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 

dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang 

merek " dan ayat 7 "Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk 

oleh menteri yang bertanggungawab di bidang industri " PP No 55 tahun 2012 

tentang Kendaraan juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Kendaraan yang tidak melanggar aturan adalah kendaraan yang telah teruji 

dan layak digunakan di jalan raya seperti yang di sebutkan pada pasal 48 ayat (1) 

"Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan" dan pasal 106 ayat (3) "Setiap orang yang 

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang 

persyaratan teknis dan laik jalan"UU no 22 tahun 2012, apabila kendaraan 

tersebut belum layak jalan atau digunakan di jalan raya maka kendaraan tersebut 

melanggar pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2012 yang berbunyi secara lengkap 

"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi 
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persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, 

lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, 

knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) 

juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah)" 

Aturan tersebut telah di atur oleh undang - undang dan pihak kepolisian 

yang berfungsi untuk mengatur agar peraturan tersebut berjalan dengan lancar 

fungsi dari pihak kepolisian dijelaskan oleh pasal 104 ayat (1) huruf a UU no 22 

tahun 2012,"memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan" dari 

keterangan pasal tersebut pihak kepolisian diperboleh kan memberhentikan 

pengendara kendaraan bermotor apabila melanggar aturan dan apabila masih 

melanggar maka akan melanggar pasal 282 Setiap Pengguna Jalan yang tidak 

mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayaf (3) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 

Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". 

Dijalan raya masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan, 

sedangkan pemerintah telah membuat undang - undang dimaan kendaraan yang 

tidak layak jalan itu bisa terkaena pidana. karena dapat menggangu ketertiban 

dijalan raya seperti. kemacetan yang disebabkan kenalpot motor yang bising 

sehingga mengganggu pengendara kendaraan bermotor yang lain akibat dari suara 

knalpot tersebut walaupun sudah ada peraturan yang tegas dri pemerintah akan 

Namun tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor masih teijadi. 
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Semua ini tergantung dari teori kepatuhan dan kesadaran hukum ilmu 

yang mempelajari tentang kejahatan disebut kriminologi dalam ilmu kriminologi 

dikenal beberapa teori yang membahas tentang sebab - sebab terjadinya suatu 

pelanggaran atau kejahatan, diantaranya seperti salah satu teori yang 

dikemukakcin oleh seorang sarjana bemama a laccsagne, dimana menurutnya 

seuatu kejahatan atau pelanggaran dapat teijadi akibat dari faktor lingkungan. 

Lingkungan dapat menjadi faktor yang membentuk dan mempengaruhi 
kepribadian seseorang unutk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam teori ini 
alasan yang dapat menyebabkan diantaranya adalah : 

1. Lingkungan memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan 
2. Lingkungan pergaulan yang tidak memberikan contoh yang teladan 
3. Lingkungan ekonomi kemiskinan /kesenjangan 

Harus di akui bahwa peniruan dalam masyarakat mempunyai pengaruh 
yang besar sekali. Walaupun dalam kehidupan manusia bersifat khas dapat 
disetujui, banyak orang yang dalam kehidupannva btinyak yang mengikuti 
keadaaan lingkungan dimana tempat mereka tinggal. 

Menumt dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan, faktor 

korelatif yang dapat mempengaruhi keinginan masyarakat atau para pengguna 

kendaraan bermotor untuk merkait atau memodifikasi kendaraan nya meliputi 

beberapa faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, 

a. Faktor manusia disebutkan disini manusia sebagai manusia sebagai 

penguna jalan atau pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor 

maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor manusia, 

kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari prilaku dari 

manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang penting. hal ini yang 

dapat berlaku beberapa indikator membentuk sikap dan prilakunya yaitu 

1) Mental 

Soejono, D., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, 
Hal. 42.. 
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Mental dan prilaku yang membudaya dari pengguna jalan 

merupakansalah satu faktor utama dalam terjadinya tindak 

pelanggaran kejahatan mental seseorang karena tidak takut akan 

hukuman pada undang - undang membuat seseorang 

memberanikandiri untuk mementingkan hobinya untuk 

memodifikasi dan tidak memikirkan resiko keselamatan dari 

memodifikasi kendaraan tersebut. 

pengetahuan 

Dalam hal ini perkembangan tekhnologi dan pengetahuan dalam 

hal memodifikasi sangat mempengaruhi masyarakat dalam 

memodifikasi dan cara - cara memodifikasi kendaraan yang sangat 

mudah untuk di akses melalui internet mempermudah masyarakat 

untuk melakukan modifikasi kendaraan serta masyarakat juga 

harus juga memahami tentang peraturan yang ada mulai dari 

undang - undang, perpu, bahkan peraturan pemerintah sehingga 

terdapat rasa takut untuk melanggar aturan tersebut kurang nya 

juga pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran tersebut banyak 

menyebab kan terjadinya pelanggaran lalu lintas terutama dalam 

hal memodifikasi. 

Selain pemahaman tentang peraturan kita juga harus memahami 

tentang karakteristik dari kendaraan yang kita gunakan jenis motor 

nya batas kecepatannya dan kelengkapan perlengkapan motor 

tersebut agar layak digunakan dengan semestinya dan pengetahuan 
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tersebut bisa kita dapatkan dari mempelajari buku manual dri 

kendaraa ntersebut 

b. Faktor kendaraaan 

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan raya terdiri 

dari kendaraan roda empat dan roda dua ataupun lebih. Kendaraan bermotor 

adalah kendaraan yang digerakkan oleh perlatan tekhnik yang berada pada 

kendaraan tersebut, kendaraan merupakan salah satu faktor utama dalam hal 

aktifitas lalu lintas jalan raya, maka dari itu kita harus tau mental,pengetahuan 

tentang kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut layak jalan di 

operasikan di jalan raya, 

Kita bisa mengetahui faktor keinginan masyarakat terhadap 

kendaraan yang lebih canggih dan lebih cepat juga mempengaruhi, akan 

tetapi kendaraan tersebut memliki harga yang lebih mahal dari pada 

kendaraan yang pada umum nya digunakan masyarakat bisa, akibat keinginan 

tersebut maka masyarakat yang kurang mampu atau para pemuda yang belum 

memilik penghasilan yang cukup melakukan modifikasi kendaraan karena 

akibat rasa haus untuk memiliki kendaraan yang lebih cepat dan lebih cantik 

dan itu juga termasuk juga faktor dari pabrik kendaraan tersebut kendaraan 

yang kita gunakan telah dirancang sebaik mungkin demi keamanan 

pengendara,dan juga kendaraan tersebut dibuat di pabrik dan dibuat secara 

masal akibat dari banyak nya keinginan dari konsumen untuk membeli 

kendaraan tersebut. 
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D. Bentuk-bentuk pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor 

Memodifikasi kendaraan bermotor memang banyak kita lihat di kalangan 

masyarakat akan tetapi apakah semua jenis modifikasi bisa kita katakan 

melanggar aturan, contoh nya saja dalam hal memodifikasi kaca spion kaca spion 

juga termasuk memodifikasi kendaraan akan tetapi apabila kaca spion tersebut 

masih bisa digunakan dengan semestinya maka itu tidak melanggar peraturan 

modifikasi, modifikasi kendaraan memliki banyak seperti yang dijelaskan di atas 

jenis - jenis modifikasi yang melanggar aturan selama modfikasi tersebut tidak 

diluar dari pasal 48 UU no 22 Tahun 2009, kalau hanya sekedar memakai 

aksesoris pada kendaraan bermotor maka modiifkasi tersebut tidak melanggar 

aturan. Modifikasi seringkali di salah gunakan untuk kepentingan dan hasrat 

individu. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut kurang nya norma 

masyarakat serta kurang nya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata 

dasamya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan 

mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : 

''''Kesadaran Hukum" mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami 

hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang 

memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang."^ 

Kurang nya kesadaran hukum pada masyakat membuat banyak nya terjadi 

pelanggaran hukum kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang 

erat sekali. 

'"AH Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 
Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence, Kencana,2009, hal 510 
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Kesadaran hukum sebenamya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada. Sebenamya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit 

dalam masyarakat yang bersangkutan." 

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum,kita harus 

mengetahui sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka 

yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan 

orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum 

kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Banyak sekali yang hams 

kita ketahui tentang hukum tersebut dan yang perlu kita ketahui adalah 

1. Kesadaran tentang *apa itu hukum' berarti kesadaran bahwa hukum itu 

mempakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya 

hukum mempakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan 

manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain 

mempakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa 

hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah 

semata-mata hanya mempakan produk pertimbangan-pertimbangan menumt 

akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti 

agama, ekonomi poliitik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didaiam 

masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi 

mempakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. 

^\ Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi 
Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Him, 152 
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2. Kesadaran tentang 'kewajiban hukum kita terhadap orang lain' berarti dalam 

melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap 

hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang 

rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan 

kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain. 

3. Tentang adanya atau terjadinya 'tindak hukum' berarti bahwa tentang 

kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media 

elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum seperti ; pelanggaran lalu lintas, 

modifikasi yang membahayakan, serta kendaraan yang tidak resmi dan tidak 

lulus uji tipe. 

Bentuk - bentuk pelanggaran modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat 

yang melanggar aturan adalah modifikasi yang membahayakan bagi masyarkat 

dan modifikasi yang membahayakan yaitu modifikasi merubah bentuk kerangka 

kendaraan, menambah kecepatan kendaraan, kebisingan emisi gas buang , hilang 

nya fungsi penting pada kendaraan. merubah fungsi kendaraan yang semestinya." 

a. Merubah kerangka kendaraan 

Kerangka kendaraan/sasis adalah adalah kerangka internal yang menjadi 

dasar produksi sebuah objek, sebagai penyokong bagian-bagian seperti mesin atau 

alat elektronik objek tersebut. Sasis dapat dianalogikan dengan kerangka tulang 

pada binatang.Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri dari kerangka 

bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, dan mesin. sasis merupakan 

kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam 

bentukkendaraan yang dimaksud Merubah kerangka kendaraan termasuk 

http://usmanunram.blogspot.com/2015/OI/kesadaran-hukum.html 15 Agustus 2016 
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melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk asli nya 

contoh nya dari kendaraan roda dua dan dimodifikasi menambahkan kerangka Iain 

menjadi roda tiga bahkan membuat kendaran tersebut berubah menjadi bentor hal 

tersebut telah melanggar undang - undang modifikasi 

b. Menambah kecepatan kendaraaan atau merubah mesin kendaraan 

Banyak di kalangan remaja memeiliki rasa haus yang tinggi untuk 

memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut 

memodifikasi mesin mereka dengan menggabungkan dengan mesin kendaraan 

lain agar kecepatan nya bertambah, mesin dapat di artikan adalah alat mekanik 

atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau 

membantu pelaksanaan tugas manusia, masyarakat seakan tidak peduli dan 

memikirkan resikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak 

membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. 

Kendaraan bennotor dibuat di pabrik dengan standarl keamanan dan 

memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan oleh Agen Pemilik 

Merek kendaraan tersebut apabila ditambahakan atau dimodifikasi akan membuat 

mesin tersebut tidak akan bertahan lama membuat mesin tersebut mudah rusak, 

mengubah mesin emmang di perbolehkan apabila kendaraan tersebut memang 

harus mengubah mesin tersebut yang dimaksudkan adalah bahwa mesin yang kita 

gunakan mengalami gangguan atau kerusakan yang diharuskan mengganti mesin 

tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, 

seperti yang saya jelaskan di atas kendaraan bermotor apabila ingin mengubah 

mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di uji 

tipe kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman digunakan. 
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c. Hilangnya fungsi penting pada kendaraan 

Kendaraan bermotor dilengkapi dengan fungsi fungsi keselamatan bagi 

para pengguna kendaraan bermotor seperti yang tertulis pada Pasal 48 ayat (2) 

huruf A UU no 22 tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi 

(2). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

A. susunan; susunan adalah komponen penting dari kendaraan bermotor 

dan komponen-komponen penting itu terdiri dari 

a) rangka landasan; 

b) motor penggerak; 

c) sistem pembuangan; 

d) sistem penerus daya; 

e) sistem roda-roda; 

f) sistem suspensi; 

g) sistem alat kemudi; 

h) sistem rem; 

i) sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: 

1. lampu utama dekat. wama putih, atau kuning muda; 

2. lampu utama jauh, wama putih, atau kuning muda; 

3. lampu penunjuk arah. wama kuning tua dengan sinar kelap-kelip; 

4. lampu rem, wama merah; 

5. lampu posisi depan, wama putih atau kuning muda; 

6. lampu posisi belakang, wama merah; dan 

7. lampu mundur, wama putih atau kuning muda; 

j ) . komponen pendukung, yang terdiri atas: 
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1. pengukur kecepatan (speedometer); 

2. kaca spion; 

3. penghapus kaca kecuali sepeda motor; 

4. klakson; 

5. spakbor; dan 

b.bumper kecuali sepeda motor 

Dari beberapa fungsi di atas dapat kita kita ketahui apa saja fungsi - fungsi 

penting dari kendaraan bermotor dan aturan bagi kendaraan bermor yang standar 

untuk digunakan, fungsi - fungsi perlengkapan kendaraan tersbut berfungsi 

penting untuk keselematan pengendara contoh nya saja rem utama apakah 

kendaraan tersebut tetap layak digunakan di jalan raya atau kaca spion dari hal 

kecil tersebut saja kita bisa mengetahui bahwa perlengkapan kendaraan tersebut 

sangat dibutuh kan . 

c. Merubah fungsi kendaraan digunakan 

Kemajuan zaman sekarang sangat mempengaruhi masyarakat dalam 

menimbulkan ide - ide kreatif dalam hal memdodifikasi kendaraan akan tetapi 

tidak mengetahui apakah aturan aturan tersebut melanggar aturan atau tidak, kita 

mengetahui bahwa kendaraan bermotor memiliki fungsi dan keguanaan yang 

berbeda - beda seperti hal nya kendaran truck yang di buat untuk mengangkut 

beban beban berat dan motor digunakan untuk pengendara yang menginginkan 

kendaraan yang simple dan mudah digunakan. 

Akan tetapi masyarakat seakan - akan tidak memperdulikan aturan dan 

sangat ingin memenuhi hasratnya untuk mengubah ftmgsi asli dari kendaraan 
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tersebut, seperti hal nya contoh kendaraan bentor ( becak motor) yang ada di kota 

palembang kendaraan tersebut dimodifikasi agar bisa mengangkut penumpang 

dengan kapasitas muatan yang lebih banyak dari pada kendaraan bermotor pada 

umumnya, kita tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut aman untuk 

digunakan dan kendaraan tersebut kita tidak mengetahui apakah bentor itu 

termasuk angkutan umum atau kendaraan bermotor biasa, contoh lainnya yaitu 

kendaraan yang dimodifikasi tanky bensin nya agar bisa menampung bensin yang 

lebih banyak dari pada biasanya. Banyak kendaraan yang diluar fungsi beroperasi 

dijalanan sehingga berubah secara drastis fungsi kendaraan tersebu dimana 

kendaraan tersebut tidak boleh untuk menarik mobil lain lalu di ikatkan mobil 

tersebut di bemper mobil nya agar bisa menarik mobilnya fungsi kendaraan sudah 

di atur sebagai mana fungsinya. 

Penyebab nya Semua pelanggaran itu tidak lepas dari kesadaran 

masyarakat tentang akibat hukum dari pelanggaran tersebut faktor penyebab nya 

kurang nya masyarakat tentang undang - undang ini serta kurang nya 

sosialisasinya pihak yang wajib memberitahukan berlakunnya Undang - undang 

ini kurangnya ketegasan pihak kepolisian tentang undang - undang ini yang 

hukum nya bisa di beli karena hal tersebut lah banyak tidak takut melakukan 

modifikasi yang tidak memiliki izin uji tipe. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Modifikasi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dan tidak 

lulus uji menurut UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan 

Dalam wilayah hukum kota palembang banyak sekali pelanggaran 

modifikasi kendaraan bermotor yang tidak layak jalan atau melanggar aturan uu 

no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum dimana di dalam pasal 

tersebut mengatur kendaraan bermotor yang layak jalan di jalan raya kendaraan 

yang dimodifikasi hams lah memiliki surat izin uji tipe kendaran. 

Uji tipe jelas tertulis pada pasal 49 uu no 22 tahun 2009 yang 

erbunyi"Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 

diimpor,dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan 

wajib dilakukan pengujian". Pengujian ini disebut juga dengan uji tipe kendaraan 

bermotor, berdasarkan hasil survey di Dinas Perhubungan Kota Palembang bahwa 

yang dimaksud dengan Uji tipe tertera jelas pada pasal 50 uu no 22 tahun 2009 

pada ayat (2). 

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 
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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. 

Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi harus lah melakukan uji tipe 

kendaraan meskipun kendaraan tersebut dimodifikasi sangat tidak merubah 

banyak dari bentuk asli dari kendaraan tersebut maka tetap saja akan di lakukan 

uji tipe karena setiap kendaraan bermotor memiliki gambar rancang bangunnya 

masing- masing. 

Melakukan modifikas kendaraan bermotor yang bisa di bilang lulus uji harus 

uji kelayakan jalan dari kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut memang 

layak dan aman digunakan di jalan raya atau tidak, laik jalan di jelaskan pada 

pasal 48 UU No 22 Tahun 2009 ; (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang 

dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. susunan; 

b. perlengkapan; 

c. ukuran; 

d. karoseri; 

e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 

f. pemuatan; 

g. penggunaan; 

h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau 

i . penempelan Kendaraan Bermotor 
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(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 

kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri 

atas: 

a. emisi gas buang; 

b. kebisingan suara; 

c. efisiensi sistem rem utama; 

d. efisiensi sistem rem parkir; 

e. kincup roda depan; 

f. suara klakson; 

g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; 

h. radius putar; 

i . akurasi alat penunjuk kecepatan; 

j . kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. 

Dan semua kegiatan uji tipe itu di lakukan oleh badan pemerintahan 
seperti hal nya Dinas Perhubungan Apabila tidak melanggar dari ketentuan dari 
pasal 48 dan kendaraan tersebut memang layak digunakan dijalanan maka 
kendaraan tersebut dinyatakan lulus uji, tapi kendaraan yang telah lulus uji harus 
memiliki sural tanda lulus uji, surat tersebut hanya dikeluarkan oleh Mentri yang 
bersangkutan yaitu Mentri perhubungan." 

Setiap kendaraan yang dimodifikasi harus memiliki izin dari agen pemelik 

merek dari izin tersebut lah baru kita bisa melakukan modifikasi, dan setelah 

melakukan modifikasi akan tetapi hasil dari modifikasi tersebut tidak terpenuhi 

persyaratan kelayakan kendaraan tersebut berkendaran di jalan raya berarti 

kendaraan tersebut tidak layak di gunakan dan tidak lulus uji tipe apa bila tidak 

i4.hnp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5165Qdeb5b232/aturan-
modifikasi-kendaraan-bermotor Diakses Tanggal 17 agustus 2016 
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lulus uji tipe yang pertama akan ada pengecekkan kembali pada kendaraan 

tersebut apakah kendaraan tersebut membahayakan pengguna kendaraan bermotor 

yang lain apakah kendaraan tersebut telah memenuhi standart keselamatan 

apabila tidak memenuhi maka kendaraan tersebut telah melanggar UU modifikasi 

kendaraan bermotor yang tidak lulus uji tipe. 

B. Akibat-akibat hukum terhadap modifikasi yang tidak lulus uji 

menurut pasal 277 uu no 22 lahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan 

Akibat hukum adalah adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang 
disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri 
telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat 
diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian 
melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum.''* 

Kendaraan bermotor banyak digunakan di kalangan masyarakat akan tetapi 

banyak kendaraan tersebut yang di modifikasi sedemikian rupa agar kendaraan 

tersebut bisa memenuhi hasrat dari masyarakat seperti contoh nya melakukan 

modifikasi kendaraan bentor dan tidak melakukan uji tipe kelayakan kendaraan 

tersebut maka kendaraan tersebut telah melanggar pasal 277 uu no 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi 

"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau 

memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta 

gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam 

negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam 

" Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), him. 295. 
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Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)." 

Kenapa dalam hal melakukan modifikasi kendaraan tersebut melanggar 

aturan padahal justru itu bisa membangkitkan kreativitas dari masyarkat itu 

sendiri ?, setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan kota 

Palembang dapat diketahui bahwa memodifikasi kendaraan bermotor selain juga 

membahayakan bagi pengguna lemdaraam dan pengendaraa kendaraan yang 

lainya modifikasi kendaraan bermotor dibilang juga melanggar hak paten dari 

kendaraan tersebut setiap kendaraan memiliki hak paten masing - masing itu 

sama saja merusak karya orang lain. 

Dari peraturan Undang - Undang di atas kita mengetahui bahwa hukum 

yang berlaku dari pelanggar adalah TIPIRING (Tindak Pidana Ringan ) kita 

mengetahui dari UU tersebut hukumannya hanyalah maksimal penjara I tahun 

dan denda 24 juta rupiah perlu kita telaah disini itu semua adalah hukum 

maksimal jadi bisa dibilang hukuman itu bisa saja penjara seminimal mungkin 3 

bulan penjara dan maksimal 1 tahun penjara atau denda semaksimal mungking 

Rp.24,000,000 ada juga kendaraan tersebut akan disita oleh badan pemerintah 

sekarang dampak akibat apabila melakukan pelanggaran tersebut semua tertera 

jelas pada pasal 277 uu no 22 tahu 2009 hanya saja semua nya butuh proses 

pengadilan dan hanya hakim lah menentukan hukuman dari pelaku pelanggar 

modifikasi kendaraan tersebut. 

Jadi yang menjadi masalah kita kenapa sudah ada peraturan yang tegas 

seperti itu masih saja masyarakat melakukan pelanggaran, itu karena kurang nya 

kesadaran masyarakat terhadap hukum membuat masyarakat melakukan 
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pelanggaran, seperti kita lihat banyak sekali kendaraan kita lihat di jalanan yang 

melakukan modifikasi akan tetapi kendaraan tersebut masih saja melewati jalan 

raya dengan tenangnya semua itu Karena factor masyarakat yang kurang takut 

terhadap hukum,tidak tahu tentang hukum, membangkan terhadap hukum, 

Dari pihak yang berwenang telah melakukan himbauan dan pemberitahuan 

kepada masyarakat terhadap bahaya nya modifikasi kendaraan pemberitahuan 

tersebut berupa blanko yang disebarkan kepada masyarakat melalui pihak 

berwenang, dan seperti kita lihat masyarkat masih saja melakukan modifikasi 

tersebut tanpa berfikir bahaya nya melakukan modifikasi tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Modifikasi kendaraan bermotor yang marak di masyarakat khusus nya di 

kota Palembang memang banyak di jumpai akan tetapi tidak semua 

kendaraan bermotor yang di sebut melanggar undang-undang modifikasi 

kendaraan bermotor, dikarenakan menurut Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi. 

"Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan 

perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan 

dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor " 

disana dijelaskan bahwa kendaraan yang tidak lulus uji tipe yang 

melanggar peraturan apabila sudah melakukan uji tipe pada kendaraan 

tersebut dan lulus maka kendaraan tersebut layak digunakan dijalan raya. 

2. Fungsi dari uji tipe kendaraan tersebut adalah untuk melihat apakah 

kendaraan tersebut layak dan aman digunakan di jalan raya dan itu pun 

harus mendapatkan rekomendasi dari agen pemilik merek dan yang berhak 

memodifikasi kendaraan tersebut adalah bengkel resmi yang ditunjuk oleh 

mentri perindustrian. Kendaraan bermotor yang telah di modifikasi akan 

tetapi tidak lulus uji akan mendapatkan tindak pidana yang tegas dari 

pihak berwenang ini jelas tertulis pada Pasal 277 UU no 22 Tahun 2009 
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tentang modifikasi kendaraan bennotor "setiap orang yang memasukkan 

kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam 

wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi 

kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didaiam negeri 

yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)" . 

Hukuman bagi pelanggar memang terbilang luar biasa akan tetapi kenapa 

masyarakat masih melakukan pelanggaran tersebut, itu dikarenakan kurang 

nya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut, bisa juga 

masyarakat kurang ada rasa nya dalam kesadaran hukum yang berlaku. 

B. Saran 

1. Saran saya kepada masyarakat memodifikasi kendaraan bermotor 

memang mengandung unsur positive dalam hal membangkitkan 

kreativitas dalam individu, akan tetapi memodifikasi kendaraan harus lah 

yang sesuai dengan peraturan apakah kendaran itu telah aman dan layak 

digunakan di jalan raya agar tidak membahayakan pengendara kendaraan 

bermotor yang Iain serta mengetahui proses bagaimana mendapatkan izin 

dalam memodifikasi tersebut. 

2. Saran saya kepada pihak berwenang harap di adakannya peraturan yang 

tegas berupa razia terhadap kendaran bermotor atau sosialisasi kepada 

masyarakat tentang Undang - undang yang mengatur tentang modifikasi 

kendaraan bermotor memberikan peringatan dampak bahayanya apabila 
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kendaraan bermotor yang tidak layak jalan digunakan di jalan raya, itu 

semua berfungsi agar masyarakat tidak buta hukum sehingga bisa 

mengurangi dampak dari modifikasi kendaraan yang membahayakan 
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