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Judul Skripsi : PENEIL4PAN SANKSI PIDANA TERHADAP 
PELAN(;GARAN LALU LINTAS DAN UPAYA 
PENANGGULANGANNYA DI KOTA PALEMIIANG 

Penulis, Pembimbing, 
Edi Kurniawan Nursimah, SE., SH., MH 

ABSTRAK 

Yang menjadi permasalahan adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas 

di Kota Palembang ? 
2. Apakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangguiangi 

pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang ? 

Selaras, dengan tujuan yang bermaksud menclusuri prinsip-prinsip 
hukum,terutama yang tersangkut paut dengan sanksi pidana yang dapat 
dikenakan terhadap pihak yang melakukan pcmalsuan merek scrta siapakah 
pihak yang benvcnang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
pemalsuan merek, maka jenis penclitiannya, adalah penelitian hukum 
Sosiologi yang bersifat deskriptif (mcnggambarkan), dan lidak bermaksud 
untuk menguji hipotesa. 

Teknik pengolahan data dilakukan meialui : 
1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data skunder dengan 

cara mcnyusun kerangka teoritis dan konscpsiona! dengan cara 
menelaah bahan-bahan hukum seperti ; 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan liukum yang didapal dari 

peraturan perundang-undangan yang relevan, 
b. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang didapat dari teori -

teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relcfansinya 
c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung 

bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, 
ensiklopedia dan lainya. 

2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan 
cara melakukan survey dan mewawancarai pihak teikait, dalam hal Ini 
polresta Palembang 
Te ;nik pengelolahan data dilakukan dengan cara mencrapkan mclodc 
an; lisis isi (conten analisys) terhadap data tekstual, untuk selanjutnya 
dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan scbagai bci ikul : 
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1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran ialu linlas di kota 
Palembang adalah : 
a, Pidana kurung;in dan pidana denda (scbagaimana diatur dalam 

pasal 273 sampai dengan pasal 313 Undang-undang nomor 22 
tahun 2009 tentang lalu lintas & angkutan jalan) 

b. Pidana tambahan (sebagaiimana dimaksut dalam pasa! 310, 311, 
312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas & 
angkutan jalan) 

2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangguiangi 
pelanggaran lalu lintas di kota Palembang adalah : 
a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin tentang 

penggunaan jalan secara baik dan bcnar sesuai dcngau peraturan 
perudang-udangan yang berlaku 

b. Mengadakan raziah kelengkapan kendaraan bermotor 
c. Memperketat persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin 

Mengemudi 

V 



KATA PENGANTAR 

Assalaamdalaikum Wr, Wb, 
Fuji dan syukur yang sebesar-besamya penulis panjatkan kepada 

Allah SWT atas berkah dan anugrah-Nya yang berlimpah kepada penulis 

karena. Shalawat scrta salam penulis bcrikau pada jiiujungan Nahi besar 

Muhammad SAW beseria sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN 
LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULAN(;ANNVA DI KOTA 
PALEMBANG" 

Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah salu syarat untuk 

menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Penulis menyadari bahwa membuat suatu karangan ilmiah/skripsi 

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena harus memiliki kemampuan 

diri baik ilmu pengetahuan maupun waktu schingga di dalam skripsi ini 

masih banyak terdapat kesalahan dan kelcmahan karena tidak lain penulis 

adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tctapi berkal adanya 

dukungan, bantuan dan bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak 

vi 



secara langsung maupun tidak langsung, akhimya kesukaran dan kcsulitan 

terseb it dapat dilalui. 

Oleh karena, itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan tcrima 

kasih yang sebesar-besaniya kepada yang terhormat: 

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

2. Ibu Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas liukum 

Universitas Muhainmadiyah Palembang. 

3. Bapak Pembantu Dekan I, II, III fakultas hukum unc\crsitas 

muhammadiyah palembang 

4. Ibu Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Ihikiiin l*idaiia 

dan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhanimadiyah 

Palembang. 

5. Ibu Nursimah, SE., SH., MH. selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

8. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang tclah banyak 

memotifasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini. 

Vll 



Semoga skripsi ini ciapat memberikan manfaat bagi scmua pihak yang 

membacanya, akhinya segala keritik dan saran penulis terima guna 

perbaikan dimasa-masa niendatang. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb, 

Palembang, Agustus 2011 

Hormat Penulis, 

Edi Kurniawan 

viii 



DAFTAR ISI 
Halaman 

HALAMAN JUDUL i 
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIK ii 
HALAMAN M O T T O DAN PERSEMBAHAN iii 
ABSTRAK iv 
KATA PENGANTAR vi 
DAFTAR ISI ix 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 1 

B. Permasalahan 5 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5 
D. Metodologi Penelitian 6 

BAB II TINJAUAN FUSTAKA 
A. Pengertian Sanksi 8 
B. Pengertian Lalu Lintas 9 
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 12 
D. Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Lancar 18 
E. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu 

Lintas 25 

ix 



BAB III PEMBAHASAN 
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran 

Lalu Lintas di Kota Palembang 33 

B. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian untuk 

Menangguiangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota 

Palembang 4 ! 

BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan 45 

B. Saran-saran 46 

DAFTAR PUSTAKA 

L A M P I R A N 

X 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Para ahli hukum sependapat bahawa hukum itu harus dinamis, 

boleh statis dan harus dapat mcngayomi masyairikal. Iliikum hams 

da )at dijadikan penjaga ketertiban, ketentcraman dan pedoman lingkah 

laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan 

pembaman dalam kehidupan berbangsa dan bcriicgara yang hams 

dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan {for word looking).. 

tidak boleh hukum itu ddibangun dengan bcroriiilasi kepatia masa 

lampau {back word looking). Olch karena itu, hukum harus dapat 

dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan 

masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.' 

Dunia keilmuan hukum {legal scholarship) itu bergerak dinamis. 

Kalau diibaratkan buku, suda berapa puluh jilid atau seri buku 

diterbitkan. Masing-masing jilid berisi penggarapan terhadap hukum 

yang berbeda-beda. Hal ini tentunya mcnccrminkan beberapa 

kompleksnya hukum itu, yang bagaikan belut. susah sckali untuk 

ditangkap tempilanya secara utuh.^ 

' Abdui Manan. 2009 , Aspek-aspek Pen^^hah Hukum, Ccl kc-3. Kcncaiia l^icnatia 
Media Jakarta, him. 6-7 

^ Satjipto Raharjo, Hditor Khuzaifah Dimyati, 2004 , flmu Hukum. Pencarian, 
Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah University Press, SuraUarta, him. 94 
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Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. 

Keamanan merupakan salati satu syarat untuk mcmbangun suatu bangsa 

kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes 

dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan 

dan kedamaian dapat tercapai. Fenyelesaian suatu perkara harus dapat 

menghilar.gkan kegoncangan yang mungkin Ihnbiil schingga akan 

tereipta suatu ikiim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. 

Hukum mcmpunyai peranan yang sangal stralegis dalam 

pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak dipcrlukan 

agar hukum dapat bei jalan seirama dengan pcrkembangan masyarakat. 

Salah satu hukum yang mcmpunyai peranan startcgis dalam mcngAtur 

tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang 

dengan masalah ialu lintas. 

Hukum lalu linlas mcmpunyai fungsi ganda yang mcnciplakati 

ketertiban dan ketentcraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Hukum lau linlas harus memadukan antara kebebasan 

pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai olch 

masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadu dengan 

pencgakann hukum olch aparal pcncgak hukum agar masyarakal mcrasa 

aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa 

keadilan. 
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Perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran dalain bcrialu linlas 

yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor alau pejalan kaki, 

telah menunjukan suatu pola masyarakat yang iclali mcngalami 

modemisasi. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan 

yang berftingsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas 

berbagai macam bentuk tidak pelangaran dalam berlalu linlas. Peraturan 

yang dimaksud adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pcmcrinlah sebagai 

pei aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. 

Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini 

ditegaskan bahwa untuk menekan angka keceiakaan Ialu lintas yang 

dirasakan sangai tinggi, upaya ke depan diarahkan pada pcnanggulangan 

secara konfrensif yang mencangkup upaya pcmbinaan, pencegaha.n, 

pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan 

meialui peningkatan intensif pendidikan berlau lintas dan penyuluhan 

hukum serta pembinaan sumber daya manusia. 

Upaya pencegahan dilakukan meialui pcningkalan pengawasan 

kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, scrta kelayakan kendaraan, 

termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang 

lebih intensif. 
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Dalam rangka meningkalkan pelayanan di bidang keamanan, 

kc; elamatan, ketertiban, dan keluncaran lalu lintas, undaug-undung 

no nor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkulan jalan ini mcngatur 

dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi ialu lintas 

dan angkutan jalan yang terpadu. 

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan ini, pengaturan dan penerapan sanksi 

pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, 

digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative lebih 

ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur 

kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh Icbili berat. Hal iiii 

dinaksudkan agar dapat menimbulkan cfck jera bagi pclaku 

pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. 

Selain sanksi pidana, dalam undang-undang lalu lintas dan 

angkutan jalan ini Juga diatur mengenai sanksi admistratif yang 

dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa penngatan, pcmbekuan 

izin, pencabutan izin, pemberian denda. 

Kententuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan 

pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dauun rangka 

meningkalkan efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pcinbcria.n 

intensif bagi petugas yang berprestasi. 



Berdasarkan uraian dalam latar belakang di alas, penulis 

berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya 

ak in dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul ; "PENERAPAN 
SA NKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS 
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA 
PALEMBANG" 

B. Permasalahan 
Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimanakan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu 

lintas di Kota Palembang ? 

2. Apakali upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 

menangguiangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
Ruang lingkup penelitian terutama ditilik beratkan pada 

penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana tcrliadap pelanggaran lalu 

lintas dan upaya penanggulangannya di kota Palembang, tanpa mcnulup 

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada katanya. 

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kcjelasan mengenai 

penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu linlas di kota 

Palembang serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
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menangguiangi pelanggaran lalu lintas di kota Palembang, guna 

mclengkapi pengetahuan teoritis yang dipcroleli selama study di fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Hasil penelitian diharapkan bennanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang disembahkan kepada almamatcr 

D. Metode Penelitian 
Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mcnelusuri prinsip-

prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan penerapan sanksi 

pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Palembang scrta upaya 

yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangguiangi pelanggaran lalu 

lintas di kota Palembang, maka jenis penclitiannya adalali penelitian 

hukum sosiologis yang bersifat deskiriptif (mcnggambarkan), oleh 

kai nanya tidak bermaksud menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data dilakukan mclaliii : 

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekiindcr 

dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konscpsional ticngan 

cara menelaah bahan-bahan hukum seperti : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari 

peraturan perundang-undangan yang relevan. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari 

teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada 

relevasinnya. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum mendukung 

bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, 

ensiklopedia dan lainnya. 

2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan 

cara melalcukan pongamatan dan mewawancarai pihak terkail. yakni 

pihak di Kapolresta Kota Palembang. 

Tehnik pengolahan data tekstular dilakukan dengan mcr.erapkan 

cara analisis isi {content analisys) untuk selaniutuya dikonlruksikan 

kedalam suatu kesimpulan. 



BAB TI 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Sanksi 
Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa 

orang menepati janji atau scbagai tindakan hukuman."' 

Menurut Kami dalam bukunya "Ringka.san Tcnlang llukuin 

Pi(.ana", menyaiakan bahwa hukuman atau sanksi adaiah ; "Sualu 

sei gsara (mara atau nestafa) yang kita harus merasai, oleh karena kita 

melakukan perbuatan atau menimbulkaii peristiwa yang dilarang dan 

diancam oleh hukum.'* Hukuman atau sanksi yang dianiil luikuin pidana 

membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Ilukunian dalam 

hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pciganlan 

hidup yang teratui. 

Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan "p'*J^'i^i ^ .î *̂̂ ' 

pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang 

mendengar kata "hukuman" biasanya diberikan kepada orang yang 

melanggar hukuin pidana.^ 

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar secorang 

mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran 

M. Dahlan Al-Barry, 1994, Kamus Modern Bahasa Indanesiu, Arkola, Yogyakurta. 
him. 593 

^ Kami, 1980, Hingkason Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta- hlm.9 
' Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984. Studi Tentang Pendnpat-pt-ndapaf Mengenai 

Efektivitas Pidana Mati di Indonesia. Ohalia Indonesia, Jakarta, him. 13 

8 
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norma keagamaan misalnya iaiah bahwa Icrhadap pelanggar kelak akan 

mendapatkan siksa neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kcsusilaan 

ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bcrsangkutan. 

Pemidanaan/hukuman/sanksi berhubungan eral dengan kcbidupan 

sescorang di dalam masyarakat, terutama menyangkut bend a hukum 

yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan 

kemerdekaan hak sescorang. 

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukuman 

pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa tcrhadapnya yaitu 

sebagaimana didapati pada bagian tcrakhir dclinisi luikuin pidana yaitu 

perbuatan mana yang diancam dengan suatu luikuman yang berupa 

siksaan, sebab itulah proses pemidanaan adalah mcrupakan unsur 

penting dalam hukum pidana. Oleh karena sangal eratnya hubungan 

antara pidana dan kehidupan sescorang di dalam masyarakal, sebab 

tanpa adanya hukuman atau sanksi bisa dipastikan kescwcnang-

wenangan akan terjadi tanpa ada limit aturan. 

B. Pengertian Lalu Lintas 
Lalu lintns merupakan siiiilu kciuinan yanj'. menicrlukan genik 

pindah dari suahi tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata 

majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Ialu dan lintas. 

Pengertian lalu lintas adalah : "Bolak-balik, hilir inudik, yang 
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menyangkut periha! perjalanan di jalan dan sebagainya yang 

berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat vang lain"/' 

Jadi lalu lintas mcmpunyai kesibukan. Sebab di dalam Ialu lintas 

orang mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan serta 

memenuhi suatu janji. Dalam hal ini aturan lalu lintas bermaksud untuk 

menjaga agar hilir mudik itu tidak menimbulkan kcrugian bagi orang 

lain. 

Dalam melakukan hubungan lalu lintas, biasanya digunakan alat-

alat perhubungan. Walaupun dalam kenyataan ada juga yang bcrjalan 

kaki. Alat-alat perhubungan yang digunakan bermacam-macam. ada 

kendaraan bermotor, dan kapal laut maupun kapal udara. Hal ini 

dinaksudkan agar segala kepentingan manusia dalam berhubungan 

dengan orang lain akaun mudah tercapai. 

TImbulnya lalu lintas tidak dapal dipisahkaii dengan 

perkembangan perekonomian maupun teknologi. Kcbutuhan maniisi 

yang tidak terbatas dan lama kclamaan siRiiakin bcrtambaiu 

menyebabkan arus lalu lintas semakin banyak dan padat. Dalam 

keadaan yang sedemikian, maka keteraturan lalu lintas .sangat 

dipcrlukan agar kepentingan manusia dapat tercapai secara umum. 

Poerwadarminta, Dalam M. Adrian. A, 2002 , Penyelesaian Kasus Kecclakaan ialu 
Lintas t.'i Luar Sistem Peradila.n Pidana di Kota Palembang, T c j i i s , i*rogram i*ascasarjana 
Universitas Sriwijaya Palembang. him. 26 
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Apabila ditinjau lebih mendalam, maka lalu linlas mcmpunyai arti 

yang luas. Dalam kenyataannya ada lalu linlas di daral, di air, di udara 

dan sebagainya. Semua aktifitas yang membutuhkan gerak pindah 

manusia untuk mencapai suatu maksud dalam memenuhi kcbutuhannya, 

dapat digolongkan sebagai lalu lintas. 

Namun demikian lalu lintas yang dimaksud di sini hanya terbatas 

pada lalu lintas di darat. Lalu lintas di darat selain dilakukan dengan 

berjalan kaki, juga dilakukan dengan menggunakan alat transportasi. Di 

dalam kenyataannya, penambahan alat transportasi tidak scbanding 

dengan luas jalan yang tersedia. 

Selanjutnya pengertian lalu lintas juga dikcmukakan oleh Djunaidi 

Maskat, menurutnya lalu lintas adalah : "Pergerakan kendaraan. orang 

dan hewan di jalan raya".^ Pergerakan kendaraan, orang dan hcwan di 

jalan adalah nnerupakan yang dikendahkan sescorang dengan kcadaan 

akal sehat. 

Orang yang kurang sehat akalnya mengendalikan kendaraiuinya di 

jaleui, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang Iain, 

demikian juga hewan di jalan yang tanpa dikendahkan oleh seorang 

yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain pula. 

' Djunaidi Maskat, H, 1998, Pengetahuan Praktis Berlalu Linlas di Jalan Raya. Sibaya, 
Bandung, him. 3 
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Selain pengertian di atas, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan detuiisi 

mengenai ialu lintas yang terdapat dalam pasal 1 butir 2, yang berbunyi 

sebagai berikut. Lalu lintas adalah: "Gerak kendaraan dan orang di 

ruang lalu lintas jalan". 

Pengertian lalu lintas mengandung arti yang sangat kompick, 

walaupun masih terbatas dalam arti gerak pindah manu:-iia. ) la! ini 

desebabkan karena setiap membicarakan soal lalu lintas berhubungan 

dengan hilir mudik dan kesibukan manusia, baik yang bcrjalan kaki 

maupun menggunakan kendaraan. 

Oleh karena itu. dalam pengertian lalu lintas terdapat tiga faktor 

yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Dalam hal ini baik manusia, alat pcnggcrak dan jalau selalu 

berhubungan antara satu dengan lainnya. Peraturan hukum yang 

berkaitan dengan lalu lintas selalu memberikan perhalian yang seimbang 

diantara ketiga faktor tersebut agar masyarakat dapat menggunakan 

jalan secara aman. 

C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
Pengertian pelanggaran atau istilah perbuatan melanggar luikum 

adalah sangat luas, yaitu kalau pcrkataan hukum dipakai dalam arti 



seluas-luasnya dalam hal perbuatan melanggar liukum dipandaiig dari 

berbagai sudut. 

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada hukum 

perdata, melainkan juga meliputi hukum pidana. dan hukum lata 

Negara, termasuk juga hukum tata usaha Negara. Pengertian 

pelanggaran di sini adalah perbuatan yang melanggar dari pada pasal-

pasal dalam Buku III KUHP. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: "Bahwa pcrkataan perbuatan 

melanggar hukum tidak hanya berarti "pos i t i f melainkan juga berarti 

"negatif , yaitu juga meliputi halo rang yang dengan berdiam saja dapat 

dikatakan melanggar hukum yakni dalam hal sescorang ilu menurut 

hukum harus bertindak".* 

Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindak 

pidana terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang 

dil ikukan oleh pemakai jalan, baik perbuatan yang mcngakibalkan 

kerusakan ftingsi jalan, mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan, 

rambu-rambu Ialu lintas, maupun cara mengemudikan kendaraan di 

jalan umum. 

* Wirjono Prodjodikoro, 1990, Perbuatan Melanggar Hukum. Sumur. Bandung, lilm. 8 
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Unluk lebih jelas dan rinci dapal dilihal di dalain Pasal 319 ayal 

(1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang I.alu lanlas dan 

Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut : 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat 

(1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, 
Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 
289, Paal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294. Pasal 295. 
Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 
302, Pasai 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, 
Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. 

Dalam ilmu hukum pidana, masalah tindak pidana merupakan 

bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam 

hukum pidana scolah terpaut dan berhubungan dengan tiiulak pidana. 

Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana banyak dieiptakan 

oleh para sarjana hukum pidana tentu diantara yang banyak itu, satu 

dengan yang lainnya terdapat banyak perbedaan di samping adanya 

persamaan. 

Menurut Mulyatno, di dalam mengartikan "sirafhaarfeil" 

memakai istilah "perbuatan pidana", yang berarti perbuatan yang oleh 

huLum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang 

meianggar larang tersebut.^ 

Selanjutnya beliau mengatakan, menurut wujudnya atau sifatnya 
perbuatan-perbuatan pidana itu adalah pcrbuatan-pcrbuatan yang 
melanggar hukum, perbuatan itu juga merugikan masyarakat, dalam arti 

' Moelyatno, 1985, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Universitas 
Gajah Mada, Yogyakarta, him. 8 
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bertentangan dengan atau menghambat akan icrlaksananya lala dalani 
pergaluan masyarakat yang dianggap baik dan adil. '" 

Dengan mengacu pada pendapat yang diutarakan olch Mulyatno 

tersebut di atas, maka dapat dikctahui bahwa suatu perbuatai'i akan 

menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu; melawan hukum, 

merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dna pclakunya 

diancam pidana. 

Selanjutnya menurut Simon, sebagaimana dikutip Mustafa 

Abdullah bahwa, tindak pidana itu adaiah perbuatan salah satu melawan 

hukum, yang diancam pidana dan dilakukan olcii sescorang yang 

mampu bertanggung j awab . " 

Apabila diperhatikan dcfinisi tindak pidana menurut Simon 

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur peristiwa pidana 

terdiri dari : 

1. Perbuatan manusia, 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam pidana, 
3. Perbuatan itu melawan hukum 
4. Perbuatan itu terjadi karena kejahatan, 
5. Pelakimya perbuatan itu mampu bertanggungjawab. 

Kelima unsur peristiwa pidana terscbui di atas sesungguhnya 

dap it digolongkan dalam dua kelompok, yaitu unsur pertama sampai 

dengan unsur ketiga merupakan unsur objeklif, sedangkan unsur kc 

Ibid. him. 13 
" Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1993, Intisari Hukum I'idntui. Ghalia 

Indonesia, Jakarta, him. ?6 
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empat dan kelima merupakan unsur subjektif. Berkaitan dengan ini periu 

dikemukakan pendapat Andi Hamzah yang mengatakan bahwa "Syarat 

pemidanaan dibagi da] am dua hal", yaitu : 

1. Actus reus, yaitu syarat pemidanaan objektif, 

2. Mens rea, yaitu syarat pemidanaan subjektif.'^ 

Untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana 

atau bukan, haruslah dilihat pada kelcnluan-kctcnUian hukum pidana 

yang ada dan berlaku saat ini. Ketentuan-ketentuan hukum pidana 

termuat dalam : 

1. Undang-undang Hukum Pidana (KUI IP). 

2. Undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan 

ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUI IP) kila mcrinci tindak 

pidana menjadi dua kelompok yaitu disebutnya : Kejahatan (seperti 

termuat dalam Buku II pasal 104 sampai dengan Pasal 489 KUHP) dan 

Pelanggaran (seperti termuat dalam Buku III dari Pasal 489 sampai 

dengan Pasal 569 KUflP). 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan 

peri ician atas kejahatan dan pelanggaran yakni "Rcchtsdclicht" dan 

"Wi tsdelicht" suatu perbuatan akan mcrupakan Rcchtsdclichf. apabila 

Andi Hamzah, \99\, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, l i l m . 68 
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perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati mirani scliap n.;.misi:i 

dan asas-asas hukum pada umumnya perbuatan itu dilihal dari sifatnya 

sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, dimana undang-undang 

sendiri telah melarangnya dengan tegas, umpamanya perbuatan mencuri 

dan membunuh orang. Sedangkan perbuatan akan mcrupakan wetsdelicht 

walaupun undang-undnag dengan tegas telah melarangnya, tctapi bcluni 

tentu perbuatan itu merupakan yang tidak baik, pada umumnyr perbuatan 

tersebut dilarang dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, 

misalkan mengemudikan mobil atau mengemudikan motor tidak 

memiliki Surat Izin Mengemudi. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapal dikctaluii balivva 

pelanggaran lalu lintas adalah merupakan sualu tindak pidana Icrhadap 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mcngatur tentang 

ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan olch pemakai 

jalan yang dilakukan oleh pemakai jalan, baik mengenai kelengkapan 

surat-surat kendaraan, rambu-rambu Ialu linlas maupun cara 

mengemudikan kendaraan di jalan umum. 
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D. Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Lancar 
Lalu lintas yang tertib, aman dan lancar dapal dilihal dari : ' ' 

1. Pengembangan Model Janngan 
Pengembangan model jaringan {network) di sini adaiah 

pengembangan tnodcl untuk menyaiakan suatu jaringan 

mempergunakan aplikasi komputer. Data yang tclah tcrkumpul atau 

terhimpun, Kemudian dilakukan kodillkasi, distrukturisasi scrta 

dibentuk sesuai dengan format yang sudah ditentukan olch program 

komputer. 

a. Jaringan Rute 

Sistem jaringan rute yang aa dalam sualu daerah pcrkotaan 

biasanya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

1) Jaringan rute yang berbentuk secara evolutif. dimana 

pembentukannya dimulai oleh pihak-pihak pcngcloia 

individual secara sendiri-sendiri, 

2) Jaringan rule yang berbentuk simullan secara mcnyeluruh 

dimana pembentukannya dilakukan oleh pcngcloia angkulan 

umum yang besat (swasta ataupun milik pcmerintah) ataupun 

oleh sekelompok pengelola individual secara simultan dan 

bersama-sama. 

Djunaidi Maskat, H. Op.Cit, him. 7-14 
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b. Jarak antar rute 

Dalam sistem jaringan rute, aspek yang berkaitan dengan jarak 

antar rute merupakan aspek yang cukup penting untuk 

diperhatikan. Hal ini disebabkan jarak antara rute mcmpunyai 

pengaruh yang langsung terhadap penumpang dan operaior. 

Bagi penumpang, jarak antar rute juga mungkin scdapat mungkin 

agar jarak pencapaian dari tempat mereka berasal ke perhentian 

dapat sedekat mungkin. 

1) Konfigurasi jaringan rute 

Konfigurasi adalah sebaran spesial dari masing-masing 

Iintasan rute dalam sistem secara kcscluruhan. Bentuk 

konfigurasi jaringan rute angkutan umum di suatu kota 

sangatlah berpengaruh pada ; 

a) Presentase daerah yang dilayani oleh sistem angkutan 

umum, 

b) Jumlah pergantian Iintasan yang dipcrlukan dalam 

pergerakan penumpang, 

c) pengaturan frekuensi operasi, 

d) lokasi terminal 

2) Jaringan grid 

Jaringan rule berbentuk grid hanya mungkin icrbcnluk jika 

struktur jaringan prasarana jalannya adalah gride. 
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Karakteristik dasar dari struktur grid ini adalali adanya 

Iintasan rute yang secara parallel mengikuti ruas-ruas jalan 

yang ada di pinggir kota lainnya dengan inclewali pusal kota 

yang letaknya di tengah. 

Keuntungan utama dari struktur jaringan seperti ini 

adalah sistem rute yang tcrbcntuk menjadi nuidah diingal dan 

juga rnudali dimengerti oleh masyarakat luas. Jaringan rule 

terbentuk linier biasanya terjadi karena bentuk kotanya adalah 

linier, seperti diketahui bentuk kotalinicr adalah kota dimana 

bentuknya memanjang mengikuti satu jalan arteri utama. Kota 

ini biasanya berbentuk sebagai kclanjnlan dari ribbon 

development pada jalan-jaian arteri antar kota. Pada dasarnya 

bentuk jaringan linier seperti ini hampir sama dengan bentuk 

jaringan grid. 

Struktur jaringan berbentuk radial merupakan bentuk 

yang paling sering ditemukan di kota-kola seluruh dunia. Ilal 

ini mudah dimengerti, mengingat sebagian besa kota-kola di 

dunia merupakan kota-kola yang tumbuh secara evolutif dan 

mengembangkan dari pusat kota secara radial kc pinggir-

pinggimya. Struktur jaringan seperti ini biasanya didukung 

oleh struktur jaringan jalannya yang cenderung secara radial 

berorientasi ke daerah CBD yang tcrlctak di Icngah kota. 
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Semua rute yang ada dalam sistem radial ini mcnghubungkan 

daerah pinggir kota dan daerah pusat kota, ada juga liiitasan-

lintasan rute yang melingkar tidak mclewati daerah pusat 

kota. 

Pada struktur jaringan berbentuk radial ini banyak trip 

yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan transfer. Hal ini 

mudah dimengerti bahwa sebagian besar trip yaiig icrjatli 

adalah work-trip atau shooping trif dimana oriciUasinya aalah 

daerah kea rah CBD. Kcrugian utama dari struktur jaringan 

berbentuk radial ini adalah terjadinya tingkat pelayanan yang 

buruk di daerah CBD. Hal ini terjadi karena pada daerali CBD 

beban lalu lintasnya yang tinggi, sering terjadi kemacctan 

yang pada gilirannya akan mengganggu pengopcrasian 

angkutan umum. Struktur jaringan tipe radial ini paling sesuai 

diterapkan untuk kota yang tidka terlalu besar, dimana tingkat 

kemacetan yang terjadi di pusat kota tidak terlalu tinggi. 

Sesuai dengan namanya, konfigurasi jaringan rute leiritorial 

membagi-bagi daerah pelayanan menjadi beberapa territorial 

atau daerah.dimana masing-masing daerah yang bersangkiUan 

dilayani oleh Iintasan rute, selanjutnya semua Iintasan rule 

bertcmu atau bcrsinggungan di sualu titik yaug dapal 

digunakan sebagai titik transfer. 
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Konfigurasi rute berbentuk ini sanga! sesuai unlnk kola, 

kecil, ataupun daerah sub-urban, dimana kcrap dacrahnya 

relative rendah, dan pada lokasi tertenlu nicmpiuiyai pusal 

kegiatan (ekonomi, sosial atapun budaya) untuk seluruh 

daerah. Titik dimana terjadi transfer disebut sebagai fokal 

point. Titik fokal point ini menjadi tempat seluruh Iintasan 

rute bertemu. Agai- pemanfaatan Iintasan rute cfcklif, 

pengoperasian setiap lintas rule diatur sedemikian rupa 

sehingga pada saat sampai di lokasi point scmua bus bertcmu 

pada satu periode waktu yang sama, seliingga para 

penumpang dapat dengan mudah bertukar bus atau Irausfer. 

Secara fisik transfer fokal point bcrbcda terminal biasa bentuk 

yang umum adalah berupa platform lerscndiri [off street 

platform)., dimana sekitar delapan sampai dua bclas bus dapal 

diparkirkan. Biasanya fokal point seperti ini digunakan 

dengan cycle time setiap 30 menit. Uniuk sekitar 15 menit 

sampai 20 menit, platform fokal point sama sekali kosong, 

kemudian muncullah para calon penumpang, scfeiah itu 

kegiatan naik turun dan bcrgantian Iintasan bus sclcsai, semua 

bus berangkat meninggalkan platform fokal dan untuk sekitar 

15 sampai 20 menit selanjutnya / T J ^ T ^ / / point dan scpi lagi, 
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sampai periode berikutnya dimana terjadi aklivitas yang sama 

lagi. 

Tentu saja agar mekanisme yang dijclaskan di atas dapat 

terjadi, perlu dilakukan koordinasi pada seluruh Iintasan yang 

akan melev/ati/o^a/ point. Mengingat bahwa jaringan seperti 

ini biasanya diaplikasikan di kota kecil ataupun daerah sub

urban, dimana volume lalu lintas relative rendah adalah lidak 

sulit untuk melakukan koordinasi. Lokasi fokal point biasanya 

ditempatkan di daerah dimana trip gcncrationnya cukup 

tinggi, sepeiti pusat kegiatan masyarakal. pusal rckrcasi alau 

pusat pertokoan. Dengan mcncmpalkan Jbkal point pada 

daerah-daerah tersebut, maka fokal point mcmpunyai tiga 

llingsi, yaitu : 

a) sebagai penghubung dengan setiap Iintasan rule 

b) sebagai litik hubung dengan setiap linlas rule, 

c) untuk melayani pusat kegiatan masyarakat 

Konfigurasi jaringan rute seperti ini belum ada di 

Indonesia. Berdasarkan pengalaman yang ada di Negara-

negara bagian barat, konfigurasi jaringan rule si^pcrti ini 

banyak diterapkan di daerah-daerah pemukiman di pinggir 

kota, dimana fokal pointnya ditcmpatkannya di pusal kegiatan 

masyarakal yang sekaligus sebagai ujung dari trunk routes ke 
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CBD. Seperti yang sudah dijclaskan scbchininya, salu 

kelemahan dari konfigurasi jaringan berbentuk radial adalah 

sulitnya pergerakan yang terjadi antar sub-sub kegiaian yang 

ada di kota. Hal ini disebabkan karena oiienlasi Iintasan ke 

CBD. Untuk mengantisipasi kelemahan dari jaringan 

berbentuk radial ini, dilakukan modilikasi yailii dengan 

menambah Iintasan rute yang mcnghubungkan antar sub pusal 

kegiatan dan juga antar sub pusat kegiatan dengan CBD. 

Keuntungan utama dari konfigurasi ini adalah lebih 

dimungkinkannya penumpang untuk dapat menggunakan 

angkutan umum di manapun di berada untuk berpergian ke 

manapun tujuannya. Tetapi perlu disadari di sini bahwa akibal 

dari struktur jaringan yang demikian, maka perjalanan akan 

membutuhkan lebih banyak transfer dibandingkan dengan 

konfigurasi radial biasa. 

2. Pembagian Zona Lalu Lintas 
Pembagian zona wilayah ini terbagi menjadi 59 zona dengan 4 

zona yang merupakan zona luar. Pembagian liap zona ini umumnya 

merupakan kumpulan dari beberapa keluhan alau hanya satu 

keluhan. Penggabungan beberapa keluhan menjadi satu zona adalali 

untuk memudahkan analisa. 
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3. Pola Pergerakan Antar Zona 
Pola pergeiakan antar zona didapat dengan incngambil sampel 

survey dari masing-masing rumah tangga yang mewakiii dari 

masing-masing zona dan sampel dari jalan-jaian yang 

mcnghubungkan ke zona luar. 

£. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas 
Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, dapal dilihat 

dari : 

1. Fungsi Hukum dalam Masyarakat 
Hukum dalam masyarakat berfungsi scbagai bcriknl : 

a. Hukum Sebagai Kacdah 

Hukum adalah hasil karya manusia yang bcrisikaii norma-

norma dan aturan-aturan sebagai pedoman untuk bertingkah laku 

dalam masyarakat. 

Hukum merupakan cermin dari kehendak manusia tentang 

bagaimana seharusnya masyarakal itu harus dibina dan kemudian 

harus diarahkan. Hal ini penting untuk mcmpertahankan 

kelangsungan hidup dalam suasana yang lebih baik, leradir dan 

tertib yang membuktikiui adanya hubungan-luibungan yang serasi 

antara anggota masyarakat. 



26 

Manusia sebagai makhluk pribadi maupun scbagai 

makhluk sosial di dalam kehidupannya schari-hari sdalu tidak 

menyadari ia telah bersikap tidak menurut pola-pola tertentu. Hal 

ini terjadi karena manusia sejak ia dilahirkan udah dalam pola 

tertentu dan mematuhi avuran-aturan yang diconlohkan dari orang 

lain atau dipcrolehnya berdasarkan petuniuk-petunjuk yang 

diberikan kepadanya. Dimana dalam suatu norma terkadang isi 

norma itu hanya berwujud perintah dan larangan, menurut 

Soerjono Soekanto, sebagai berikut: 
Perintah merupakan keharusan bagi individu (person) unluk 
berbuat sesuatu yang akibat-akibatnya dipandang baik. 
sedangkan larangan merupakan keharusan bagi individu {person) 
untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibal-akibatnya 
dipandang tidak baik. Norma yang berwujud aluran-atuian ilu 
mcmpunyai sanksi atau tidak diikuli dengan sanksi. Apabila 
norma yang bcrsanksi ini dilanggar olch sescorang, maka ia akan 
mendapatkan hukuman.'"* 

Kaedah atau norma dalam pergaulan hidup dibagi menjadi : 

1) Norma agama, 

2) Norma kesusilaan, 

3) Norma kesopanan, 

4) Nomna hukum. 

14 Pumadi Purbacaraka. 1982, Perihal Kaedah Hukum. Alumni, Bandung, him. 4 i 
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Kaedah atau pelunjuk dalam hidup scpcrli di alas dapal 

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam aspek keliidupaiinya, 

yaitu : 

1) Aspek kehidupan pribadi, 

2) Aspek kehidupan antar pribadi. 

Di dalam kehidupan pribadi kita dapat mencmukan kacdah atau 

norma bagi sescorang untuk hidup pribadi, memberikan dirinya 

keteguhan, menampilkan kepribadian (j)ersonality) yang kokoh. 

tidak cenderung bersifat angkuh atau egois dan perasaan rcndab 

diri, sehingga akhimya sescorang ilu dapal menjaga 

keseimbangan hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam aspek 

hidup noima hukum, yang memberikan pelunjuk kepada kila apa 

yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan schingga suasana yang 

aman dan tertib dapat lerwujud dalam masyarakal. 

b. Meningkalkan Kesadaran Masyarakat Meialui Hukum 

Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan 

dengan baik apabila dalam masyarakat icrdapat slruklur yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mcmpcrolch keadilan. Pcraturan-

peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi 

warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya 

bersikap tindak di dalam masyarakal, bahkan hukum bukan saja 



28 

sebagai pedoman yang harus dibaca, dilaksanakan dna 

selanjutnya dilegakkan. 

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan. maka 

diharapkan kepada warga masyarakat dan pengusaha mentaati 

hukum yang berlaku. Mencrapkan hukum itu ditujukan untuk 

mengubah perilaku anggota masyarakat, pcrubahan itu sendiri 

memerlukan kesadaran bagi setiap individu sehingga pcrilakunya 

berdampak positif. 

Bilamana kesadaran hukum itu telah melckat pada diri 

masing-masing warga masyarakat, Icrciptalah apa yang 

dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan siluasi demikian 

kita tidak mengenai lagi apa yang dinamakan tata atau patch pada 

hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental. Hukum tidak 

perlu lagi diawasi secara kclat oleii aparal pcncgak luikum. warga 

masyarakat masing-masing puas akan tindakan-tindakan penegak 

hukum. 

Namun kenyataan yang dijumpai dalam masyarakal bukan 

yang demikian, mereka datang dari diri mereka sendiri melainkan 

karena suatu paksaan. Apabila hal ini kila kaji secara lerbuka 

maka ketidak patuhan terhadap hukum sebenarnya merupakan 

hasil atau akibat dari mcntalitas para pcncgak luikum. dan dapat 

juga terjadi karena hukumannya sendiri yang tidak adil. 
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2. Asas Kesadaran Hukum dalani Pcmbentukan Tata HiakEim 
Asas yang dimaksud adalah kenyalaan yang mcmpcngaruhi 

penerapan hukum dalam masyarakat, serta dengan dasar iui pula 

hukum itu dibentuk, agar ia sesuai dengan apa yang dikehendaki 

oleh hukum itu sendiri di dalam masyarakat. Pembcntukan kaedah 

hukum yang demikian itulah dimaksud dengan penyediaan hukum 

berdasarkan asas kesadaran hukum. 

Unsur asas dalam pembentukan norma hukum memiliki suatu 

peranan yang sangat penting, karena dalam pembcntukan norma 

hukum asas selalu melandasinya, meskipun untuk sampai kepada 

rumusan yang demikian ada aliran-aliran yang mcncntangnya artinya 

tidak semua orang dapat menyetujui atau menerima norma hukiim 

itu dalam pembentukannya harus didasarkan pada asa.s. Dalani lial 

ini Mahadi berpendapat: 
Pendirian aliran positivitas tidak menghiraukan peranan penting yang 
dimainkan oleh unsur asas. Suatu norma hukum boleh saja sesuai 
dengan asas, tetapi kalaupun ia tidak sesuai, ia mcmpunyai daya 
laku. Yang terpenting dari aliran positivism ialah penuangan (kaedah 
hukum) oleh instansi yang berhak. Lain dengan aliran hukum lain ia 
mempertahankan dalil, norma hukum yang lidak sesuai dengan asas 
tidak boleh dianggap sebagai hukum. 

Ini disebabkan oleh karena di dalam asas icrkandung 

pengertian bahwa. sesuatu yang mendasari, sesuatu yang dapat 

dijadikan alasan atau didasarkan sesuatu yang lain. Scsiialii yang lain 

O.C. Chairuddiii, \99\. Sosiologi Hukum, Slnar Graflka, Jakarta, lilm. 103 
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yang dimaksud disini adalah norma hukum itu sendiri atau 

bertentangan dengan bunyi, makna atau hakekat dari asa yang 

bcrsangkutan. 

3. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Sebelum memberikan penjelasan-penjelasan tentang 

peianggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lalu linlas dan 

angkutan jalan, penulis akan memberikan pengertian tentang 

pelanggaran yang diambil dari pendapat para ahli sepcrli yaug 

dikemukakan oleh Soerdjono Didjosisworo yang iiicuyatakaii 

bahwa: "Yang menyinggung atau melawan ketentuan yang tclah 

dirumuskan dalant norma tersebut merupakan perbuatan tidak 

normal, yang mana perbuatan tersebut akan menimbulkan reaksi dan 

kelompok bcrsangkutan yang akan mciimpahkan kepada pelanggar 

norma".'^ 

Melihat pendapat di atas, dapat diketahui secara sederhana, 

bahwa pelanggaran dari ketentuan yang teah dirumuskan, dimana 

atas pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. 

"'Soedjono Dirdjosisworo, 1982, Pokok-pokok Sosiologi Scl agai Pcmtn/ong Studi 
Hukum, Alumni, Bandung, him. 9 0 
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Peianggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa perbuatan 

menyimpang terhadap kaedah atau norma yang sudah ditentukan, 

seperti melanggar larangan umum alau kcbolchan. 

Demikian juga terhadap suatu peraturan lalu lintas dan 

angkutan jalan, peianggaran-pelanggaran itu dapat terjadi karena 

tidak efektifnya oleh peratumanya sendiri yang terlalu abstrak dan 

rumit atau mungkin pada para pcncgak i u i k M i i i at i i i warga 

masyarakat sendiri atau mungkin pada ketiga-liganya.'^ 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, suatu pclanggar.in juga 

sering dipengaruhi karena adanya faktor kesempatan atau pcluang 

yang dieiptakan sehingga lebih mendorong seseoraim untuk 

melakukan pelanggaran, temtama dalam suatu peraturan lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

4. Kepatuhan Hukum 
Dalam memberikan pengertian kepatuhan hukum, Soerdjono 

Dirdjosisworo berpendapat bahwa : 

Masalah kepatuhan hukum adalah menyangkut kemampuan 
individu dalam mengahayati aturan yang dibentuk. Icbili lanjut 
apabila tidak menghayati aturan hukum yang dibentuk, Icbili lanjiil 
apabila tidak menghayati bcnar kaedah yang dihadapi akan 

" S o e r j o n o Soekanto. 1989. Kesadaran Hukum dan Kepuinhun Hukum, Cilr:i Adity.i, 
Bandung, hlm.90 

Soerjono Soekanto, 1991, Sualu Tujuan Hukum 'Terhadap Musulah-musalah Sosial. 
Citra Aditya, Bandung, hlm.9 
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menetapkan pilihan sikap untuk patuh atau menyelewcngkan dari 
patokan kaedah yang ada.'^ 

Dengan adanya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 

beberapa orang ahli tentang kepatuhan hukum, seperti )'ang telah 

diuraikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum, bahwa 

kepatuhan hukum seseorang itu sangat dipcngarulii olch faktor 

internal dan faktor eksternai, l-aklor interna) nicriipakan lakior yang 

timbul dari dalam diri manusia untuk patuh pada hukum, misalnya 

dengan adanya sifat benar-benar menghayati aturan-aturan hukum 

akan lebih mendorfing seseorang untuk tidak melanggar hukum atau 

patuh terhadaphukum. Faktor eksternai mcrupakan faklor yang 

timbul dari luar diri seseorang, misalnya sescorang paliih icrluuip 

hukum, karena ingin tetap menjadi bagian atau unluk menjaga 

keutuhan, dan lain-lainnya. 

Dari hal tersebut di atas, Pumadi Purbacaraka memiliki suatu 

pendapat dalam hal mengapa hukum itu sitaati olch orang, yaitu : 

a. Orang takut akan sanksinya, 
b. Orang-orang hanya sekedar ikut-ikutan saja .iiUara satu sanui lain. 

Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa orang yang belum 
mentaati hukum menjadi mentaati hukum karena ikui-ikutan 
orang lain yang sudah mentaati hukum tcrschul, 

c. Hukum itu memang selaras dengan kcnciUingannyii. 
d. Kesadaran sendiri dari orang tersebut. ** 

" Soerdjono Dirdjosisworo, 1992, Pengantar Tentang Psikologi Hukum. Alumni. 
Bandung, him. 141 

A. Ridwan Halim, 2006 , Penganlar Ilmu Hukum dalani Tanya Jawab, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, him. 141 



BAB I I I 

PEMBAHASAN 

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di 
Kota Palembang 

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan 

pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman hukumannyu masih 

tetap berpedoman dan berdasarkan pasal 10 KUHP, yang terdiri dari: 

1. Pidana Pokok, yaitu: 

a. Pidana mati; 

b. Pidana penjara; 

c. Pidana kurungan; 

d. Pidans denda. 

2. Pidana Tambahan, yaitu: 

a. Pencabutan hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

Sanksi pidana tersebut di atas, dijatuhkan bagi scsorang yang 

melakukan pelaiiggaiim ataupun tindiik kcjahalan yang hcilcniangan 

dengan peraturan-peraluran yang ada di dalam KUI IP. 

33 
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Penjatuhan hukuman tersebut telah mcmpunyai kckuatan hukum 

tetap apabila telah mendapatkan kepulusan dari hakim di dalam sualu 

sidang pengadilan. 

Di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam KUHAP ada tiga macam pemeriksaan 

yaitu: 

1. Acara Pemeriksaan Biasa 

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam BAB XVI Pasal 152-202 

KUHAP. Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban mcmpclajari berkas 

perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum. Apabila Ketua 

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara yang dilimpahkan 

Penuntut Umum tidak termasuk wewcnang pengadilan yang 

dilimpahkannya, maka akan diambil tindakan sebagai berikut: 

a. Menyerahkan sural pelimpahan perkaia tersebut kepada 

Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwcnang mcngadilinya 

dengan surat penetapan dan membuat alasannya. 

b. Menyerahkan kembali surat pelimpahan perkara terscbui kepada 

Penuntut Umum yang selanjutnya Kejaksaan Negeri di tempat 

Pengadilan Negri yang tercantiim dalam sural penetapan. Apabila 

Penuntut Umum berkeberatan terhadap surat penetapan 

Pengadilan Negeri, Penuntut Umum dalam waktu tujuh (7) hari 

mengajukan pcrlawanan ke Pengadilan Tinggi. 
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Acara Pemeriksaan Singkat 

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan singkat adalah acara 

pemeriksaan yang menurut Penuntut Umum pcmbukliaiinya nuidali 

dan sederhana. Dalam acara pemeriksaan singkat ini. I'cnuntut 

Umum tidak hanya menerima berkas dari penyidik, tetapi juga secara 

langsung menerima dari penyidik pembantu. 

Acara Pemeriksaan Cepat 

Acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua(2), yaitu: 

a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah acara 

pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana pcnjaia 

atau kurungan paling lama tiga bulan alau denda scbanyak-

banyaknya Rp.7.500,- dan penghinaan ringan (Pasal 205 ayat I). 

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan antaia lain 

ditentukan bahwa pengadilan mengadili dengan hakim tungga! 

pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan 

pidana perampasan kepada terdakwa dapat diminla banding. 

b. Acara pemeriksaan pelanggaran lain lintas 

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan la!n linlas jalan adalali 

perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-

undangan lalu lintas dan angkutan jalan. 



V) 

Dalam acara pemeriksaan perkara ini, tidak memerlukan 

berita acara pemeriksaan, melainkan penyidik hanya 

mengirimkan catatan dengan segera kc pengadilan sclambat-

lambatnya pada kesempatan sidang pertama, berikutnya setelah 

catatan-caiatan tersebut diserahkan ke pengadilan. 

Dalam praktek terdakwa dapal mengajukan pcriawanan 

dalam waktu tujuh (7) hari setelah putusan diucapkan. Jika 

putusan setelah mengajukan pcrlawanan tetap berupa pidana 

dimana sebelumnya terdakwa tidak hadir tclali dijatuhi putusan 

pidana perampasan kemerdekaan, maka Icihadap putusan 

tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. 

Selanjutnya menurut Esti Kaur BIN OPS Satlantas Polresta 

Palembang, yang dimaksud dengan catatan dalam acara pemeriksaan 

pelanggaran lalu lintas tersebut di atas, adalah bentuk penindakan 

hukum pelanggaran lalu lintas, yang berupa:^' 

1. Penindakan hukum secara tertulis (Blangko tilang) 

a. Penggunaan blangko tilang 

1) Dasar hukum Bab IV bagian VI paragraph 2 KUHAP Pasal 

211 sampai dengan pasal 216 K U H A i' 

^' Wawancara, dengan Esti Kaur BIN OPS Satlantas Polresta Pale nbang, ";ula t anggal 
18 Agustus 2011 
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2) Blangko tilang yang diberikan penyidik kepada terdakwa 

pelanggaran lalu lintas scbagai bukli pelanggaran ialu lintas 

tertentu dan merupakan perintah, cksckusi, panggilan untuk 

menghadap ke Pengadilan Negeri dan alau seloran uang 

titipan di Bank. 

3) Blangko tilang memuat 27 jenis pelanggaran Ialu lintas 

b. Blangko tilang berupa bku, satu buku tcrdiri dariu 5 set. satu 

buku lima lembar masing-masing berwarna: 

1) Merah untuk proses sidang pengadilan tilang 

2) Kuning untuk arsip kepolisian 

3) Putih untuk arsip kejaksaan 

4) Hijau untuk pengadilan 

5) Biru untuk arsip pelanggar, sebagai tanda terima dari pada 

surat-surat dan Iain-lain pelanggaran yang lelah disila petugas 

sebagai barang titipan. 

c. Persiapan penindakan dengan blangko tilang. 

1) Buku tilang yang telah dicap atau yang tclah disicmpcl 

kesatuan. 

2) l abe l pelanggaran dan uang titipan. 

3) Bolpoint wama hitam 

4) Alat pelapis blangko 

5) Label barang bukti 
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d. Pelaksanaan penindakan 
Setelah segala sesuatu yang perlu dipergunakan dalain rangka 
penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan 
menggunakan blangko tilang yang tclah dipersiapkan, maka 
menurut Esti Kur BIN OPS Satlantas Poiresta Palembang, 
penindakan dapat dilakukan langsung di tempat jika ditemukan 
pelanggaran tersebut dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai 
berikut:^^ 

1) Tahap I, persiapan penulisan di blangko tilang dengan aiat 

pelapis dari bahan hard board, karton, dan lain-lain, 

2) Tahap II, penulisan blangko tilang, yaitu: 

a) Penindakan dituangkan pada Icmbaran warna merah dari 

tiap-tiap set blangko tilang yang digunakan dengan 

menggunakan bolpoint wama hitam. 

b) Penulisan dengan menggunakan hiiriii' celak alau liuruf 

balok yang jelas dan dapat dibaca ditckan sedemikian rupa 

sehingga tidak tembus, robek, atau rusak. 

3) Tahap III, penandatanganan terdakwa pada blangko iilang, 

yaitu: 

a) Setelah penulisan di blangko tilang selcsai dilaksanakan 

oleh penyidik mengecek ulang penulisannya dan 

memberikan penjelasan singkat schingga terdapat 

pengertian dan menerima tindakan dari penyidik terutama 

Wawancara, dengan Esti Kaur BIN OI*S Sallantas Polresta Palembang. Pada I'anggal 
18 Agustus 2011 
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Kaur BIN OPS Satlantas Polresta Paicnihang adalah scbagai 

berikut:^^ 

a. Kendaraan bermotor roda dua urulannya adalah scbagai berikut: 

1) Memberhentikan dengan cara meniup pluit panjang satu kali 

tanda berhenti, 

2) Menunjuk tempat berhenti di pinggir jalan di sebclah kiri 

tidak mengganggu arus lalu lintas 

b. Setelah berhenti memberikan hormat dan mcugucapkan 

salampagi, dibcritahukan penjelasan dengan jelas jangan banyak 

dialog 

c. Diperiksa identitas dan surat-surat kendaraan lainnya yang 

diperlukan 

d. Melakukan penyitaan kendaraan bermotor bila dipcrlukan 

e. Kendaraan beroda lebih dari dua (sama dengan yang di; cbut pada 

roda dua) 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikctahui bahwa 

penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di kota 

Palembang adalah: 

Wawancara, dengan 1 sti Kaur BIN OPS Satlantas Polrcsla Palcmhaiig, Paila Paiiggiil 
18 Agustus 2011 
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1. Pidana kurungan dan pidana denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 

273 sampai dengan pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 laliun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

2. Pidana tambahan (sebagaimana dimaksud dalain pasal 310. 311, dan 

312 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan 

Angkutan Jalan) 

B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Menangguiangi 
Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang 

Sebelum memberikan penjelasan tentang upaya yaug dilakukan 

kepolisian untuk menangguiangi pelanggaran lalu lintas, maka icrlebih 

dahulu dijelaskan pengertian pelanggaran menurut Soedjono 

Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa: 

Yang menyimpang atau melawan kelentuan yang tclah dirumuskan 

dalam norma tersebut merupakan perbuatan tidak normal, yang mana 

perbuatan tersebut akan menimbulkan reaksi dari kelompok 

bersangkutan yang akan mciimpahkan kepada si pelanggar norma. 

Melihat dari pendapat di atas, dapat diketahui pengertian secara 

sederhana, bahwa pelanggaran itu terjadi karena adanya pcrubahan yang 

menyimpang atau melanggar dari ketentuan yang telah dirumuskan, 

dimana atas pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. 

Sudjono Dirdjosisworo, Op. Cit, him.90 
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Peianggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa perbuatan 

menyimpang terhadap kaedah atau norma yang sudali ditentukan, sepcrli 

melanggar larangan siiruhan ataupun kebolehan. 

Demikian pula terhadap suatu peraturan lalu linlas dan angkutan 

jalan, peianggaran-pelanggaran itu dapat terjadi karena lidak clektifnya 

suatu peraturan lalu lintas, hal ini kemungkinan disebabkan olch 

peraturannya sendiri yang terlalu abstrak dan rumit alau mungkin pada 

para penegak hukum atau para warga masyarakat sendiri atau mungkin 

pada ketiga-tiganya. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, suatu pelanggaran juga sering 

dipengaruhi karena adanya factor kesempatan atau pcluang yang 

dieiptakan sehingga lebih mendorong seseorang untuk melakukan 

pelanggaran, terutama dalam sualu peraturan hilu linlas tlaii nngkulim 

jalan. 

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindak pidana terhadap 

ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang ketertiban laiu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan olch 

pemakai jalan, baik perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fungsi 

jalan, mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan, rambu-rambu laiu 

lintas, maupun cara mengemudikan kendaraan di jalan umum. 

Untuk menangguiangi agar pelanggaran dapal dimir;imalisir, 
menurut Esti Kaur Bin OPS Satlantas Poiresta Palembang. Piliaknya 
mengadakan penyuluhan secara rutin tentang bagaimana menggunakan 
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jalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan. 
mulai dari persiapan dalam perjalanan, menghcntikanmiya, jenis, vvarna 
dan fungsi marka jalan serta jenis dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.""'' 

Selain mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Polresta Palembang 

menurut Esti Kaur BIN OPS Satlantas Polresta Palembang juga secara 

rutin mengadakan razia kendaraan, khususnya mengenai perlengkapan 

kendaraan bermotor antara lain: 

1. Perlengkapan bagi pengendara sepeda motor berupa hciin slandar 
nasional Indonesia 

2. Sedangkan perlengkapan bagi kendaraan bermotor roda empat alau 
lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a. Sabuk keselamatan, 
b. Ban cadangan, 
c. Segitiga pengaman, 
d. Dongkrak, 
e. Pembuka roda, 
f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan 

bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki luniali-
rumah, dan 

g. Peralatan pertolongan pertama pada keceiakaan lalu liiUas. '' 

Selanjutnya dalam rangka menangguiangi pelanggaran lain lintas 

yang juga tidak kalah pentingnya menurut Esli Kaur BIN Oi*S Sallanlas 

Polresta Palembang adalah: "Memperketat persyaratan unluk 

mendapatkan Surat I/in Mengemudi, baik karena usia, adminislrasi. 

Wawancara, Jengan list! Kaur BIN OPS Satlantas Poliesl.i Piilciiibaiig. Pail.i rimj'.gi!l 
18 Agustus 2011 

Wawancara, dengan Esti Kaur BIN OPS Satlantas Polresta Palembang, Pada l anggal 
18 Agustus 2011 
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kesehatan, dan lulus ujian leori, ujian praklek, dan aUui ujian 

keterampilan meialui simulator."'^^ 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikctahui bahwa, 

upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangguiangi 

pelanggaran lalu lintas di kota Palembang adalah: 

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin tentang 

penggunaan jalan secara baik dan bcnar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mengadakan razia kelengkapan kendaraan bermotor. 

3. Memperketat persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin 

Mengemudi. 

Wawancara, dengan Esti Kaur BIN OPS Satlantas Polresta Palembang, I'ada Tanggal 
18 Agustus 2011 



BAB IV 
PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada bab-bab tcrdahulu, terutama yang ada 

sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan 

saran-saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 
1. Penerapan sanksi pidana Icrhadap pelanggaran lalu linlas di kola 

Palembang adalah : 

a. Pidana kurungan dan pidana denda (scbagaimana dialiir dalam 

pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahiiii 2009 

tantang lalu lintas dan angkutan jalan), 

b. Pidana tambahan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 310, 311, 

312 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tcniang lain lintas dan 

angkutan jalan). 

2. Upaya dilakukan pihak kepolisian untuk menangguiangi 

pelanggaran lalu lintas di kota Palembang adalah ; 

a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin icntang 

penggunaan jalan secara baik dan bcnar sesuai dengan pcraluran 

perundang-undangan yang berlaku, 

b. Mengadakan razia kelengkapan kendaraan beimotor. 
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c. Memperketat persyaratan untuk mendapatkan sural i/in 

mengemudi. 

B. Saran-saran 
1. Dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas jalan raya, kiranya 

terhadap setiap pelanggaran lalu lintas, sanksinya lebih diperberat 

atau dapat menimbulkan efek jera, 

2. Hendaknya pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi terkait 

dengan lalu lintas dan angkutan jalan selalu berkordinasi untuk 

mengontrol rambu-rambu lalu lintas yang tidalc berfungsi lagi atau 

sudah rusak dan bahkan hilang, agar tidak ada alasan bagi pcngguna 

jalan tidak mengetahuinya. 
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