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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Kelayakan kendaraan angkutan barang dalam pelaksanaan pengangkutan di 

jalan raya  

Terselenggaranya pengangkutan adalah konsekuensi logis dari adanya 

hubungan timbal balik dalam hal ini antara pengangkut barang dengan pihak 

pengirim barang. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat 

keperdataan yang lahir dari suatu perjanjian pengangkutan yang di dalamnya 

mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua 

belah pihak, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang 

atau mengikatkan diri pada ongkos pembayaran angkutannya, dimana pelanggaran 

yang dilakukan oleh satu pihak (wanprestasi) akan menimbulkan kerugian bagi 

pihak yang lainnya.  

Dalam proses pengangkutan barang, kelayakan kendaraan angkutan 

barang adalah salah satu ketentuan utama yang sangat penting untuk diperhatikan 

dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pengagkutan barang. Hal ini 

dikarenakan dalam proses pengangkutan barang di jalan raya kendaraan angkutan 

barang adalah moda transportasi utama dalam pelaksanaan pengangkutan barang. 

Dan kelayakan kendaraan bermotor atau angkutan barang yang dioprasikan di jalan 

raya telah ditentukan oleh ndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan pengangkutan jalan. Menurut ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
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tentang lalu lintas dan pengangkutan jalan, setiap kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di jalan raya harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. 

Persyartan teknis yang dimaksud terdiri atas: 1 

1. Susunan; 

2. Perlengkapan; 

3.  Ukuran; 

4.  Karoseri; 

5.  rangkaian teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 

6.  Pemuatan; 

7.  Penggunaan; 

8.  penggandengan kendaraan bermotor, dan /atau 

9.  penempelan kendaraan bermotor.  

Persyaratan layak jalan yang dimaksud ditentukan oleh kinerja minimal 

kendaraaan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: 2 

1. Emisi gas buang, 

2. Kebisingan suara, 

3. Efisiensi sistem rem, 

4. Kincup roda depan, 

5. Suara klakson 

6. Daya pancar dan arah sinar lampu utama, 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”,Pasal 54. 
2 Ibid. 
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7. Radius putar, 

8. Akurasi alat penunjuk kecepatan, 

9. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan 

10. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Aris Cahyoko petugas 

dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor pengendali lalu lintas dan 

angkutan jalan3 mengenai kelayakan kendaraan bermotor atau angkutan barang 

yang dioprasikan di jalan raya bahwa poin-poin di atas telah dijelaskan bahwa emisi 

gas buang, yaitu diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan 

kendaraan bermotor atau berdasarkan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan 

bermotor tidak melebihi ambang batas, persyaratan kelayakan kendaraan meliputi 

emisi gas buang karena berpengaruh juga terhadap keamanan bagi kendaraan itu 

sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar dan juga bisa berpotensi akan 

membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar. Emisi gas buang yang 

dikeluarkan oleh kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap polusi udara di 

lingkungan sekitar selain dari dampak emisi yang dikeluarkan juga dari industri-

industri ataupun dari sektor rumah tangga yang juga berpengaruh besar terhadap 

pencemaran udara di lingkungan, karena jika misalkan suatu kendaraan angkutan 

barang kandungan emisi nya tinggi maka akan membahayakan terhadap orang lain 

dan lingkungan sekitar. Tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi 

                                                           
3 wawancara dengan Bapak Aris Cahyoko petugas dinas perhubungan komunikasi dan informatika 

kantor pengendali lalu lintas DIY dan angkutan jalan pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 09.30 

WIB. 
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gas buang dari kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

misalkan: 

a. Kualitas bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan bermotor 

tersebut masih rendah, sehingga pembakarannya tidak berjalan sempurna dan 

mengakibatkan sisa pembakaran yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor 

tersebut; 

b. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor, sehingga semakin banyak juga 

emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor 

tersebut; 

c. Rendahnya kualitas kendaraan yang digunakan di jalan raya, sebagian besar 

kendaraan yang digunakan di jalan raya adalah kendaraan yang telah berusia 

lanjut untuk digunakan lagi pada zaman sekarang ini, karena mesin-mesin 

bagi kendaraan yang telah tergolong tua juga pasti sudah mengalami 

penurunan kinerja sehingga dalam kinerja pembakaran tidak bisa bekerja 

secara maksimal; 

d. Kesadaran masyarakat tentang bahaya emisi serta upaya dari tiap-tiap 

individu untuk menguranginya masih rendah, karena masih belum pahamnya 

masyarakat tentang pengertian emisi serta bahayanya bagi tubuh dan 

lingkungan sekitar; 

e. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya wajib dilakukan 

secara berkala tidak berjalan dengan efektif, karena masih banyaknya kurang 

kesadaran dari masyarakat untuk tertib terhadap aturan mengenai pengujian 

kendaraan bermotor secara berkala yang harus wajib dilaksanakan. 
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Untuk tingginya polusi atau pencemaran udara haruslah ditangani dengan 

serius dan dengan optimal, karena kondisi bumi saat ini telah mencapai ambang 

batas dimana lingkungan sudah tidak mampu lagi mengimbangi semua kebutuhan 

manusia. Efek yang paling buruk ditimbulkan dari pencemaran lingkungan ini 

adalah meningkatnya resiko pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon, lapisan 

ozon yang berada di angkasa ini merupakan pelindung alami yang dimiliki oleh 

bumi yang berfungsi untuk memfilter (menyaring) radiasi ultraviolet B dari 

matahari. Pembentukan dan penguraian lapisan ozon ini terjadi secara alami tetapi 

jika emisi yang mencapai di angkasa terlalu banyak maka pembentukan lapisan dan 

penguraiannya akan terhambat sehingga akan membentuk lubang-lubang pada 

lapisan ozon dan lama kelamaan lapisan ozon akan rusak dan tidak akan berfungsi 

sebagaimana mestinya kembali. Masalah lain yang timbul dari akibat polusi udara 

adalah terganggunya kesehatan masyarakat, tingginya pengguanaan kendaraan 

bermotor yang ada di bumi dengan banyaknya manusia yang berada di lokasi 

sekitar aktifitas transportasi membuat masyarakat menghirup udara yang telah 

terkontaminasi dengan polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, hal ini 

tentu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena akan mengakibatkan 

berbagai macam penyakit seperti gangguan pernafasan, asma atau penyakit 

pernafasan lainnya.  

Kebisingan suara, yaitu diukur berdasarkan energi suara dalam suatu 

desibel atau biasa disingkat dB, kebisingan suara ini tidak boleh melebihi ambang 

batas yang telah ditentukan dalam peraturan, persyaratan kelayakan kendaraan 

meliputi juga kebisingan suara karena berpengaruh juga terhadap keamanan orang 
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lain dan juga lingkungan sekitar. Kebisingan suara yang dikeluarkan oleh 

kendaraan bermotor secara langsung akan menimbulkan ketidak nyamanan kepada 

masyarakat yang berada di sekitarnya dan juga dari kebisingan suara yang 

dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ini dapat juga membahayakan masyarakat 

karena bisa berdampak juga terhadap timbulnya penyakit yang berkaitan denga 

pendengaran telinga. Masalah ini sering sekali terjadi di jalan raya karena 

kendaraan yang beroperasi dijalan raya melaju dengan kecepatan yang tinggi atau 

dengan kendaraan yang memodofikasi alat pembuangan sehingga ketika dikendarai 

di jalan raya akan menimbulkan suara yang dikeluarkan cukup keras dan dapat 

mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Efisiensi sistem rem, yaitu sistem rem kendaraan harus memenuhi hasil 

pengukuran dengan perlambatan paling sedikit 5 (lima) meter per detik kuadrat, 

persyaratan kelayakan kendaraan meliputi juga efisiensi sistem rem, karena sistem 

rem merupakan salah satu sesuatu sustem untuk menunjang keamanan yang sangat 

vital bagi kendaraan, karena saat kendaraan melaju digunakan di jalan raya pastinya 

kendaraan tersebut harus dikendalikan dengan baik, aman dan nyaman, untuk 

mengendalikan kendaraan bermotor di jalan raya fungsi rem sangat diperlukan 

untuk mengimbangi dari fungsi gas yang digunakan untuk menjalankan kendaraan 

bermotor, dan kedua fungsi ini tidak bisa terlepas dari kendaraan bermotor. Dalam 

kinerjanya sistem dalam pengereman di kendaraan bermotor mempunyai dia sistem 

yaitu: 

a. Sistem rem utama (rem kaki); dan 
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b. Sistem rem parkir (rem tangan). 

Dalam kinerja sistem rem utama harus memenuhi persyaratan, yaitu: 

a. Pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat dan 

memberhentikan kendaraan bermotor dari tempat duduknya tanpa 

melepaskan tangannya dari stang kemudi; 

b. Bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada 

masing-masing sumbunya, baik kendaraan bermotor yang berdiri sendiri 

maupun kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan 

atau kereta tempelan; 

c. Apabila ada bagian pada rem utama yang tidak berfungsi, rem tersebut harus 

dapat bekerja sekurang-kurangnya pada roda-roda yang bersebelahan pada 

satu sumbu dan dapat digunakan untuk memperlambat dan atau dapat 

digunakan untuk menghentikan laju kendaraan bermotor tersebut. 

Dan jika untuk persyaratan yang harus dipenuhi pada sistem rem parkir (rem 

tangan) yaitu: 

a. Mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti, baik pada jalan 

datar, tanjakan ataupun turunan; 

b. Dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis. 

Kincup roda depan, yaitu posisi roda depan bila dilihat dari atas ini 

mempunyai batas toleransi yaitu lebih kurang 5(lima) milimeter per meter (mm/m). 

persyaratan kelayakan kendaraan meliputi juga pengujian kincup roda depan, 
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karena kincup roda depan juga sangat berpengaruh terhadap keamanan bagi 

kendaraan bermotor tersebut. Dalam pemeriksaan kincup roda menggunakan alat 

slide slip tester dengan batasan maksimum toleransi yaitu lebih kurang 5(lima) 

milimeter per meter (mm/m) yang diukur pada kondisi tanpa beban dengan 

kecepatan maksimum 5 kilometer per jam. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan 

alat uji kincup roda depan (side slip tester).  

Suara klakson, yaitu diukur berdasarkan energi suara dalam suatu disibel 

atau dB, dan standar paling rendah yaitu 83 dB (A) dan standar paling tinggi yaitu 

118 dB (A). persyaratan kelayakan kendaraan meliputi juga suara klakson karena 

berpengaruh juga terhadap keamanan orang lain dan juga lingkungan sekitar. 

Kebisingan suara klakson yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor secara 

langsung akan menimbulkan ketidak nyamanan kepada masyarakat yang berada di 

sekitarnya dan juga dari kebisingan suara klakson yang dikeluarkan oleh kendaraan 

bermotor ini dapat juga membahayakan masyarakat karena jika suara klakson yang 

dibunyikan oleh kendaraan bermotor tersebut terlalu keras maka akan dapat 

membuat orang yang berada disekitarnya terkejut dan akan menimbulkan reflek 

yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Suara klakson yang 

dibunyikan terlalu keras juga dapat berdampak terhadap pendengaran telinga 

manusia. Dan untuk pemeriksaan uji pada suara klakson ini dilakukan di tempat 

yang tidak memantulkan suara dan dengan menggunakan alat pengukur suara 

(sound level meter). 
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Daya pancar dan arah sinar lampu utama, yaitu pancaran yang dipancarkan 

oleh lampu utama atau lampu depan pada kendaraan bermotor, yang pancarannya 

menurut aturan yaitu lebih dari atau sama dengan 12.000 cd (dua belas ribu cindela), 

dan arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0O 34’ (nol derajat tiga puluh empat 

menit) ke kanan dan 1O 09’ (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan 

pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih 

antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan. 

persyaratan kelayakan kendaraan ini meliputi juga daya pancar dan arah sinar 

lampu utama karena berpengaruh juga terhadap keamanan baik bagi kendaraan 

bermotor itu sendiri atau pengemudinya maupun terhadap kemanan orang lain yang 

berada di sekitar. Untuk daya pancar dan arah sinar lampu utama ini sangat penting 

bagi kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya, apa lagi jika kendaraan 

bermotor tersebut digunakan dalam situasi malam hari atau keadaan gelap maka 

daya pancar dan arah sinar lampu utama ini akan sangat berguna untuk penerangan 

pengemudi melihat jalan yang ada didepannya dan juga bisa sebagai penanda untuk 

kendaraan lain yang berada di berlawanan arah. Dalam proses pengujian daya 

pancar dan arah sinar lampu utama ini menggunakan head light tester dengan 

pengukuran meliputi : 

a. Kemampuan pancar lampu utama jauh yang bisa menangkap benda di depan 

kendaraan sejauh 100 meter serendah-rendahnya setara dengan 12.000 cd 

b. Deviasi penyinaran lampu depan sebesar 0°.34’ untuk ke kanan, dan 1°.09’ 

ke kiri. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan alat uji lampu utama (head 

light tester). 
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Radius putar, yaitu untuk kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau 

kereta tempelan maksimum 12.000mm (dua belas ribu milimeter), dan jika radius 

putar dengan kereta gandeng atau kereta tempel adalah maksimum 18.000mm 

(delapan belas ribu milimeter). persyaratan kelayakan kendaraan meliputi juga 

pengujian terhadap radius putar kendaraan bermotor karena berpengaruh juga 

terhadap keamanan pada kendaraan bermotor itu sendiri atau pengemudinya dan 

orang lain yang berada disekitarnya. Dan untuk pelaksanaan pengujian radius putar 

ini diukur dengan kondisi kendaraan bermotor tanpa beban dan kecepatan rendah 

serta pada permukaan bidang datar yang keras.  

Akurasi alat penunjuk kecepatan, yaitu diukur dengan menggunakan alat 

pengukur kecepatan (speedometer) pada kecepatan tertentu yang memberikan hasil 

pengukuran yang sama antara alat uji dengan alat penunjuk kecepatan, pengujian 

akurasi alat penunjuk kecepatan ini diukur pada kecepatan 40 kilometer per jam, 

untuk persyaratan kelayakan kendaraan bermotor meliputi juga pengujian terhadap 

akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan bermotor karena berpengaruh juga 

terhadap keamanan pada kendaraan bermotor itu sendiri atau pengemudinya. Untuk 

alat penunjuk kecepatan ini merupakan suatu komponen yang penting juga bagi 

kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya, karena alat inilah yang 

digunakan oleh pengemudi untuk mengetahui seberapa cepat kendaraan yang 

dikemudikannya melaju di jalan raya, sehingga pengemudi kendaraan bermotor 

dapat selalu waspada dan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor di 

jalan raya. 
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Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, yaitu roda yang digunakan di 

kendaraan bermotor tersebut harus sesuai standar dapat berkerja dengan semestinya 

serta juga dengan kondisi ban yang masih laik untuk digunakan berkendara di jalan 

raya, yaitu ban yang masih tebal dan masih mempunyai alur ban dan untuk 

mengenai kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1mm (satu milimeter) dengan 

pengukuran melalui telapak ban luar paling tengah. Untuk persyaratan kelayakan 

kendaraan juga meliputi kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban karena 

berpengaruh juga terhadap keamanan bagi kendaraan itu sendiri, pengemudi, dan 

maupun terhadap orang lain. Sedangkan untuk kondisi ban merupakan hal yang 

harus diperhatikan karena jika misalkan kondisi ban yang digunakan pada 

kendaraan bermotor tidak memenuhi standarnya maka kendaraan tidak akan 

berjalan dengan maksimal dan juga akan dapat berdampak pada kecelakaan.   

Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan, yaitu standar 

daya mesin penggerak yang digunakan pada suatu kendaraan bermotor dengan 

mempertimbangkan terhadap berat kendaraan, sehingga dalam kinerja mesin 

penggerak untuk menopang berat kendaraan bermotor dapat berkerja dengan 

ringan. Untuk persyaratan kelayakan kendaraan meliputi juga pengujian kesesuaian 

daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan, karena kesesuaian daya mesin 

penggerak terhadap berat kendaraa juga sangat berpengaruh terhadap keamanan 

bagi kendaraan bermotor tersebut, sehingga jika misalkan untuk kendaraan yang 

mempunyai berat yang lebih maka akan menggunakan mesin penggerak yang tinggi 

untuk menyeimbangkan dengan berat kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan 

untuk perbandingan antar daya penggerak dan beban kendaraan selain mobil 
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penarik dan sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total 

kendaraan berikut muatannya paling sedikit 4,50 (empat koma lima nol) kilowatt 

setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB dan kesesuaian daya mesin penggerak 

terhadap berat Kendaraan untuk mobil penarik harus memiliki perbandingan antara 

daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 5,50 (lima koma 

lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBKB.  

Untuk memastikan kendaraan pengangkut yang melaksanakan 

pengangkutan di jalan raya layak untuk menjalankan proses pengangkutan, maka 

pihak pengangkut wajib adanya uji tipe dan uji berkala kendaraannya sebelum 

kendaraan tersebut digunakan dalam proses pengangkutan. Karena untuk 

berjalannya usaha dalam bidang pengangkutan barang, kendaraan angkutan barang 

merupakan komponen yang sangat utama dalam proses pengangkutan barang, oleh 

karena itu maka kendaraan angkutan barang tersebut dapat beroperasi untuk 

menjalankan kegiatan bisnis dalam pengangkutan barang jika telah mendapatkan 

sertifikat registrasi uji tipe dan sertifikat registrasi uji berkala yang diterbitkan oleh 

menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Dalam pelaksanaan uji tipe kendaraan yaitu dilaksanakan pengujian fisik 

kendaraan atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan 

bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor itu 

dibuat dan atau dirakit secara masalserta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.  
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Dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan yaitu pengujian kendaraan 

bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dan pengujian fisik 

kendaraan bermotor yang dioprasikan di jalan dan pengesahan hasil uji, dalam 

pelaksanaan teknis uji berkala ini dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi 

dan informatika di tingkat kabupaten dan kota, pengujian berkala ini dilakukan 

setiap 6 bulan sekali, jika dinas perhubungan komunikasi dan informatika di tingkat 

provinsi ini dalam hal pelaksanaan uji berkala hanya bersifat sebagai pengendalian 

dan pengawasan terhadap jalannya uji berkala ini.  

Standarisasi kelayakan kendaraan angkutan barang berdasarkan ukuran 

kendaraan adalah sebagai berikut:4 

Panjang kendaraan maksimal 12.000 mm (dua belas ribu milimeter) untuk 

kendaraan angkutan barang (truck) yang tidak menggunakan tambahan kereta 

gandengan atau kereta tempelan. Jika kendaraan angkutan barang (truck) yang 

menggunakan tambahan kereta gandengan atau kereta tempelan maka batas 

maksimumnya 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter), lebar kendaraan tidak 

boleh melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), sedangkan tinggi 

kendaraan maksimum 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan tidak lebih 

dari 1,7 kali lebar kendaraannya, panjang bagian kendaraan tanpa muatan yang 

menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50% dari jarak 

sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan, 

maksimum 47,50% dari jarak sumbunya, dan dalam hal kendaraan angkutan barang 

                                                           
4 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 54 ayat 1. 
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yang memilki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 mm (tiga ribu lima ratus 

milimeter) wajib dilengkapi dengan tanda. 

Bak muatan mobil barang juga tidak terlepas dari kendaraan angkutan 

barang, menurut jenisnya bak muatan mobil angkutan barang dibedakan menjadi 2 

(dua) yaitu:  

a. Bak muatan terbuka, dan 

b. Bak muatan tertutup 

Standarisasi kendaraan pengangkutan bak muatan mobil barang terbuka 

dan tertutup semuanya antara panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus 

sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut. Jarak antara 

dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling 

sedikit 150 mm (seratus lima puluh milimeter) untuk kendaraan sumbu belakang 

tunggal dan 200 mm (dua ratus milimeter) untuk kendaraan bermotor dengan 

sumbu belakang ganda atau lebih. Untuk dinding terluar bak muatan bagian 

belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck. 

Standarisasi kendaraan pengangkutan dengan bak terbuka yaitu, lebar 

maksimum bak muatan terbuka tidak boleh melebihi 50 mm (lima puluh milimeter) 

dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan untuk kendaraan 

bermotor sumbu ganda, atau lebar kabin ditambah 50 mm (lima puluh milimeter) 

pada sisi kiri dan 50 mm (lima puluh milimeter) pada sisi kanan untuk kendaraan 

bermotor sumbu tunggal. Dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang 
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harus lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belaknag mobil 

barang harus dipasang teralis. Sedangkan untuk kendaraan muatan bak tertutup 

harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan 

tanah paling tinggi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan tidak boleh lebih 

dari 1,7 kali lebar kendaraan bermotor tersebut. 

Jika dalam pelaksanaan usaha pengangkutan barang pihak pengusaha 

pengangkutan menaati semua tata tertib dan aturan-aturan dalam standarisi moda 

transportasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara, maka akan sangat 

berkaitan juga dengan berjalannya dan kelancaran bisnis nya di bidang 

pengangkutan barang di jalan raya. Selain itu dalam menaati semua standarisasi 

kendaraan angkutan barang yang digunakan dalam usaha pengangkutan barang di 

jalan raya, maka keamanan barang pengirim (konsumen) dapat terjamin 

keamanannya dalam proses pengiriman sampai ke tempat tujuan, dalam hal ini 

perlindungan terhadap barang pengirim (konsumen) dapat terjamin keamanannya 

selama proses pengiriman barang. 

B. Mekanisme pengawasan bagi kendaraan angkutan barang di jalan raya 

Pengawasan merupakan hal yang tidak lepas dari unsur hukum, maka 

boleh diartikan pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian 

apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, 

aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan secara teknis dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu: 



69 
 

1. pengawasan preventif,dan  

2. pengawasan represif 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Aris Cahyoko petugas 

dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor pengendali lalu lintas dan 

angkutan jalan5 mengenai pengawasan kendaraan bermotor atau angkutan barang 

yang dioprasikan di jalan raya bahwa dalam kinerjanya dinas perhubungan 

komunikasi dan informatika kantor pengendali lalu lintas dan angkutan jalan 

melaksanakan 2 metode pengawasan tersebut. 

Dalam pengawasan preventif dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kantor pengendali lalu lintas dan angkutan jalan melakukan 

pengawasan dengan cara uji tipe kendaraan angkutan barang yang akan digunakan 

oleh pihak pengangkut barang dalam kegiatan usaha nya di bidang pengangkutan 

barang, dalam uji tipe ini dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor 

pengendali lalu lintas dan angkutan jalan menguji semua bagian dari kendaraan 

yang akan digunakan untuk pengangkutan barang, mulai dari spesifikasi kendaraan, 

tipe kendaraan, peruntukan kendaran, kelengkapan kendaraan, pengujian fisik 

kendaraan atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan 

bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor itu 

dibuat dan atau dirakit secara masal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi, 

semua harus di cek dan dicatat oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika 

                                                           
5 wawancara dengan Bapak Aris Cahyoko petugas dinas perhubungan komunikasi dan informatika 

kantor pengendali lalu lintas DIY dan angkutan jalan pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 09.30 

WIB. 
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kantor pengendali lalu lintas dan angkutan jalan, dan yang nantinya akan digunakan 

datanya untuk menerbitkan sertifikat registrasi uji tipe untuk kendaraan tersebut. 

Dalam pengawasan represif dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kantor pengendali lalu lintas dan angkutan jalan melakukan 

pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin uji berkala setiap 6(enam) 

bulan sekali6 dan melakukan penimbangan berat angkutan barang melalui jembatan 

timbang yang berada di setiap titik terluar daerah atau kota7, karena dengan 

melakukan penimbangan berat angkutan barang melalui jembatan timbang pihak 

dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor pengendali lalu lintas dan 

angkutan jalan dapat mengetahui antara yang seharusnya menjadi persyaratan 

dalam kelaikan kendaraan yaitu pada tentang syarat kesesuaian daya mesin 

penggerak terhadap berat kendaraan dengan yang terjadi dilapangan, apakah 

persyaratan tersebut terpenuhi atau tidak, sehingga disitu dapat menjadi tempat 

untuk pengecekan serta pengawasan antara peraturan dengan realita yang terjadi 

dilapangan. Dalam pelaksanaan penimbangan berat angkutan barang yaitu untuk 

mengetahui tonase dan jumlah berat yang diizinkan (JBI) kendaraan angkutan 

barang tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau sebaliknya. 

Dan yang melakukan pengecekan terhadap kendaraan angkutan barang tersebut 

adalah petugas dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor pengendali 

lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di lapangan, lalu dari petugas yang 

berada dilapangan atau berada di tempat jembatan timbang yang akan melaporkan 

                                                           
6 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 146 ayat 2 dan 3. 
7 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 pasal 63. 
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hasilnya yang ada di lapangan selama 24jam sekali yang berupa laporan harian dari 

petugas dilapangan ke dinas perhubungan komunikasi dan informatika kantor 

pengendali lalu lintas dan angkutan jalan. Jika kendaraan angkuatn barang tersebut 

saat di timbang di jembatan timbang beratnya melebihi 5% - 25% dari jumlah berat 

yang diizinkan (JBI) maka akan dikenakan sanksi denda, dan jika kendaraan 

angkutan barang tersebut saat ditimbang di jembatan timbang beratnya melebihi 

25% dari jumlah berat yang diizinkan maka akan dikenakan sanksi tilang dan 

dilarang jalan.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : A.J.004/1/9/DRJD/2014 



72 
 

 


