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KETENTUAN DAN BENTUK PENINDAKAN ATAU SANKSI YANG 
DIBERIKAN

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan setiap 6 Bulan

Apabila tidak diperpanjang, maka akan dikenakan sanksi

Sanksi Pengujian Kendaraan Bermotortertuang dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang 
LLAJ Pasal 76 ayat (1), ada empat sanksi yang diberlakukan yaitu:

• Peringatan tertulis

• Pembayaran denda

• Pembekuan izin

• Pencabutan izin

Berdasarkan UU no. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 262 Ayat (1) huruf d : 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melarang atau menunda pengoperasian 
Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
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• Berdasarkan UU no. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 48

• Ayat (1)

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

• Ayat (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. Penggunanan

h. Penggandengan Kendaraan Bermotor

i. Penempelan Kendaraan Bermotor

• Ayat (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 

c. kebisingan suara;

d. efisiensi sistem rem utama;

e. efisiensi sistem rem parkir;

f. kincup roda depan;

g. suara klakson;

h. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

i. radius putar;

j. akurasi alat penunjuk kecepatan;

k. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 

l. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat

m. Kendaraan. 

• Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

Berdasarkan UU no. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 49

• Ayat (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.

• Ayat (2)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uji tipe; dan

b. uji berkala.
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BENTUK PENINDAKAN 

BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ

INTI URAIAN KURUNGAN DENDA Tilang
Stop 

operasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 277 (1) Modif ikasi Kendaraan

Setiap orang y ang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilay ah Republik 

Indonesia, membuat, merakit, atau memodif ikasi Kendaraan Bermotor y ang meny ebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, 

kereta tempelan, dan kendaraan khusus y ang dioperasikan di dalam negeri y ang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50  ay at (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling bany ak 

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

1 tahun 24.000.000 ✓

2 285 (2)
Kendaraan tidak memenuhi 

persy aratan teknis

Setiap orang y ang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan y ang tidak

memenuhi persy aratan teknis y ang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan 

kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahay a, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur 

ban, kaca depan, spakbor, bumper , penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

ay at (3) juncto  Pasal 48 ay at (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling bany ak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2 bulan 500.000 ✓ ✓

3 286

Kendaraan tidak memenuhi 

persy aratan laik jalan

Setiap orang y ang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan y ang tidak

memenuhi persy aratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ay at (3)  juncto  Pasal 48 ay at (3) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling bany ak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2 bulan 500.000
✓ ✓

4 288 (3)

Kendaraan tidak dilengkapi 

STUK dan Tanda Lulus Uji 

Berkala

Setiap orang y ang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan y ang 

tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ay at (5)  

huruf  c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling bany ak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2 bulan 500.000

✓ ✓

5 307

Tidak memenuhi ketentuan 

pemuatan, day a angkut, 

dimensi kendaraan

Setiap orang y ang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang y ang tidak  mematuhi ketentuan mengenai tata 

cara pemuatan, day a angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ay at (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling bany ak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2 bulan 500.000
✓

6 308

Kendaraan bermotor umum 

y ang tidak memiliki :

a. IPA orang dalam tray ek;

b. IPA orang tidak dalam 

tray ek;

c. IPA barang khusus dan 

alat berat;

d. Meny impang izin y ang 

ditentukan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling bany ak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap 

orang y ang mengemudikan  Kendaraan Bermotor Umum y ang:

a. tidak memiliki izin meny elenggarakan angkutan orang dalam tray ek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ay at (1) huruf  a;

b. tidak memiliki izin meny elenggarakan angkutan orang tidak dalam tray ek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ay at (1) 

huruf  b;

c. tidak memiliki izin meny elenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ay at (1) 

huruf  c; atau

d. meny impang dari izin y ang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

2 bulan 500.000 ✓ ✓

No. PASAL AYAT

JENIS PELANGGARAN SANKSI MAKSIMAL
BENTUK 

PENINDAKAN



Dari data STID Uji Berkala Tervalidasi

Data yang diinput dari Otoritas Pelabuhan lalu diserahkan pada PKB 
untuk pengecekan dengan hasil sebagai berikut

Disimpulkan sejumlah 22.631 Kendaraan Hasil Uji
▪ Data ditemukan 19.667 Kendaraan Aktif Masa Berlaku Uji

▪ Data ditemukan 2.964 Kendaraan Sudah Habis Masa Berlaku Uji
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