UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1992
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
[LN 1992/49, TLN 3480]
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54
Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai
dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1)1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55
Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau
merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan
kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai
dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)2 dipidana dengan pidana kurungan paling

1

Pasal 12
(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan
peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas
jalan yang dilalui.
Penjelasan:
Pasal 12
Ayat (1) Termasuk dalam pengertian dioperasikan di jalan adalah kendaraan
yang sedang berjalan atau yang berhenti di jalan. Pengertian sesuai dengan
peruntukkannya adalah setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di
jalan harus sesuai dengan rancangan peruntukkannya. Pengertian
persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan,
perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis
kendaraan sesuai dengan peruntukkannya emisi gas buang, penggunaan,
penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Pengertian laik jalan
adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi
agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udaha
dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
2
Pasal 12
(2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus
yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan
peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan.
Penjelasan:
Pasal 12
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lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp. 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56
(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan
tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)3
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
(2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak
memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 56 Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 57
(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)4 dipidana

Ayat (2) Yang dimaksud dengan kereta gandengan atau kereta tempelan
adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan
dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta
tempelan ditetapkan sebagai kendaraan bermotor.
Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor
selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan
bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau
mengangkut barang-barang khusus.
Misalnya kendaraan bermotor derek, kendaraan bermotor pemadam
kebakaran, kendaraan bermotor untuk angkutan barang berbahaya dan
beracun, dan kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya.
3

Pasal 13
(3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan
tanda bukti.
Penjelasan:
Pasal 13
Ayat (3) Cukup jelas.
4
Pasal 14
(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
Penjelasan:
Pasal 14
Ayat (1) Kewajiban pendaftaran kendaraan Bermotor adalah untuk
mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi,
pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah
penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang
bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen
lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam
rangka perencanaan pembangunan nasional.
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dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
(2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi
dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)5
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58
Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak
memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1)6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau
denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Penjelasan:
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59
(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat
menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal
5

Pasal 14
(2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
Penjelasan:
Pasal 14
Ayat (2) Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada orang yang
namanya tertera di dalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang
bersangkutan bahwa kendaraan telah didaftarkan dan dapat berfungsi
sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor. Selain diberikan bukti
pemilikan kendaraan bermotor, diberikan pula surat tanda nomor kendaraan
bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan
bermotornya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk keperluan membawa kendaraan baru dari pabrik pembuat/
perakit dan/atau pelabuhan impor ke tempat-tempat penjualan, serta untuk
keperluan mencoba kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual,
dapat diberikan surat tanda coba dan tanda coba kendaraan bermotor.
6
Pasal 17
(1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi
persyaratan keselamatan.
Penjelasan:
Pasal17
Ayat (1) Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga orang atau hewan.
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan lalu lintas pada
umumnya.
Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ialah
kelengkapan yang wajib berada pada kendaraan tidak bermotor antara lain
berupa rem, lampu, isyarat dengan bunyi, serta persyaratan mengenai tata
cara memuat dan batas maksimum muatan yang diperkenankan.
Hewan yang secara langsung mengangkut barang dan/atau orang, tidak
dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor.
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18 ayat (1)7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
(2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak
memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 59
Ayat (1) Ancaman pidana ini dimaksudkan untuk menangkal
pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi yang tidak memiliki
Surat Izin Mengemudi.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 60
(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan
tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a8 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah).
(2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak
mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf b9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
7

Pasal 18
(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi.
Penjelasan:
Pasal 18
Ayat (1) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan. Surat Izin
Mengemudi diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan
sebagai identitas pengemudi. Termasuk dalam pengertian pengemudi adalah
orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan
misalnya seorang instruktur pada sekolah mengemudi yang berada di
samping calon pengemudi pada waktu praktek mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan.
8
Pasal 23
(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan, wajib :
a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
Penjelasan:
Pasal 23
Ayat (1)a Yang dimaksud dengan mampu mengemudikan kendaraannya dengan
wajar adalah tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, atau meminum
sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius sehingga mempengaruhi
kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan atau oleh hal lain.
9
Pasal 23
(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan, wajib :
b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
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1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 60
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 61
(1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka
jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan
parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau
minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan
kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d10,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak
menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor
roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda
empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e11, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggitingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 23
Ayat (1)b Cukup jelas.
10

Pasal 23
(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan, wajib :
d. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan
lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar,
kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan
barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
Penjelasan:
Pasal 23
Ayat (1)d Cukup jelas.
11
Pasal 23
(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan, wajib :
e. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat
atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda
dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak
dilengkapi dengan rumah-rumah.
Penjelasan:
Pasal 23
Ayat (1)e Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan kemajuan
teknologi dapat digunakan peralatan keselamatan dalam bentuk lain yang
dapat menggantikan fungsi sabuk keselamatan.
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(3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di
samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau
tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda
dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang
tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2)12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 61
Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas.
Pasal 62
Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau
menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2513 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63

12

Pasal 23
(2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping
pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan
bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak
dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.
Penjelasan:
Pasal 23 Ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kewajiban penggunaan
sabuk keselamatan dan helm bagi pengemudi dan penumpang
kendaraan bermotor roda tiga akan diatur kemudian oleh pejabat yang
berwenang.
13
Pasal 25
(1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan
penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat
mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh izin.
(2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 25
Ayat (1) Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum,
tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan
keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diizinkan
digunakan di luar fungsi sebagai jalan antara lain untuk perlombaan atau
pacuan. Pengertian penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini antara lain menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan
terjadinya limpahan orang atau kendaraan ke jalan sehingga mengganggu
keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Ayat (2) Cukup jelas.
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Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan
kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan
tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik
Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)14
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64
Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan
sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun
terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga
sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1)15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65
Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai
awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana

14

Pasal 27
(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
a. menghentikan kendaraannya;
b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia
terdekat.
Penjelasan:
Pasal 27
Ayat (1) Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi
untuk menolong korban yang memerlukan perawatan harus diutamakan.
15
Pasal 32
(1) Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun
terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian
kendaraan.
Penjelasan:
Pasal 32
Ayat (1) Kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menderita kerugian
sebagai akibat dari kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan
bermotor.
Ketentuan ini hanya mengatur mengenai kerugian harta benda yang diderita
oleh pihak ketiga, karena pada saat Undang-undang ini diberlakukan
kerugian yang menyangkut jiwa atau kesehatan orang telah diatur di dalam
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Sumbangan Wajib
Kecelakaan Lalu Lintas.
Kewajiban di dalam ketentuan ini diberlakukan secara bertahap sesuai
dengan perkembangan masyarakat.
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dimaksud dalam Pasal 3316 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66
Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud
Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)17 tanpa izin, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67
Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi
persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)18, dipidana
16

Pasal 33
(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya
sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 33
Ayat (1) Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak
kendaraan dimaksudkan karena dalam pengoperasian kendaraan
dihadapkan pada resiko yang tinggi baik bagi dirinya maupun orang lain.
Awak kendaraan adalah pengemudi dan kondektur untuk kendaraan umum
angkutan penumpang atau pengemudi dan pembantunya untuk kendaraan
umum angkutan barang.
17
Pasal 41
(2) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin.
Penjelasan:
Pasal 41
Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pemerataan
dalam pengusahaan angkutan umum dengan tetap mempertimbangkan
keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan dan
kualitas pelayan.
18
Pasal 50
(1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang
dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib
memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
(2) Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi kendaraan bermotor,
wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraannya.
Penjelasan:
Pasal 50
Ayat (1) Pengertian emisi gas buang adalah gas dan/atau asap yang
dikeluarkan dari pipa gas buang kendaraan bermotor. Sedangkan kebisingan
adalah suara yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor.
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dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,
Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64,
Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.
Penjelasan:
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69
Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran
pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan
pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang
kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila
dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang
diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70
(1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun,
apabila dilakukan:
a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a
dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1);
b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359,
Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan pasal 492
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan
kendaraan bermotor.
(2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun
dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan
Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Penjelasan:
Pasal 70
Ayat (1), (2) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik, pengusaha angkutan
dan/atau pengemudi tetap menjaga kondisi kendaraannya sehingga tetap
memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan
disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor di
Indonesia.

