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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang luas 

wilayahnya 44 km2 dengan jumlah penduduk 503.421 jiwa,1 dengan jumlah 

pengguna kendaraan bermotor mencapai 279.310 unit.2 Tidak hanya 

masyarakat dari dalam wilayah kota Surakarta saja, namun banyak pula 

masyarakat yang datang dari luar kota Surakarta yang bekerja dan beraktivitas 

serta sekedar berkunjung ke kota Surakarta. Oleh karena itu, kondisi lalu lintas 

di kota Surakarta semakin bertambah padat dan macet dikarenakan banyaknya 

pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi angkutan umum yang lalu 

lalang di jalan raya. 

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, 

kondisi lalu lintas di jalan raya sepertinya tak berubah, bahkan cenderung 

tambah parah.  

Pembangunan kawasan pusat perkotaan, kawasan super blok, dan 

beberapa pusat kegiatan lain yang banyak dilakukan saat ini pasti berdampak 

langsung terhadap pergerakan lalu lintas pada sistem jaringan jalan yang ada di 

                                                            
1BPS Kota Surakarta, 2011, Statistik Daerah Kota Surakarta, hal. 7. 
2 Tutut Indrawati, 2011,  Jumlah Kendaraan Di Solo Semakin Membengkak, dalam 
http://www.solopos.com/2011/solo/jumlah-kendaraan-di-solo-kian-membengkak-116532 diakses 
Kamis 01 Maret 2012 pukul 22:24. 
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sekitar kawasan tersebut. Yang penting seluruh pergerakan manusia, 

kendaraan dan barang harus dapat diperkirakan beberapa besar dampaknya 

(kuantitas dan kualitas) apabila pergerakan lalu lintas itu membebani sistem 

jaringan jalan yang sudah ada.3 

Banyaknya pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan, 

membuat aparat kepolisian semakin gencar melakukan penertiban. Polisi 

bahkan melakukan tindakan persuasif untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam berlalu lintas. Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas 

melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu lintas. Konsep 

sampai dengan selamat adalah upaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Berbagai upaya rekayasa lalu lintas, selain bertujuan untuk melancarkan 

arus lalu lintas, yang utama adalah upaya untuk menjamin keselamatan berlalu 

lintas, dan menghindari kecelakaan lalu lintas.4 

Pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan di jalan, sering 

berakibat penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan 

keras yang datang dari luar. Pelanggaran sebagai peristiwa yang tidak tentu, 

sering kali berakibat meluas sampai di luar diri manusia yang menjadi korban 

pelanggaran lalu lintas itu. Namun yang jelas bahwa dalam situasi jalan ramai, 

jika terjadi pelangaran maka akibatnya terjadi kecelakaan yang menimbulkan 

kerugian, kerusakan materiil, dan immaterial.5 

                                                            
3Tamin Ofuar Z, 2000, Peranan dan Pemodelan Transportasi, Bandung: ITB, hal. 527. 
4Suwardjoko P. Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung: ITB. 
Hal.106. 
5Ibid. Hal. 120. 
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Kemajuan teknologi otomotif yang makin tinggi dan produk kendaraan 

yang makin banyak, maka faktor pertimbangan jumlah kendaraan di jalan raya 

dan sikap pengguna jalan dalam mengendarai kendaraan bermotor menentukan 

apakah jalan semrawut dihiasi pelanggaran atau penuh dengan keindahan lalu 

lalang kendaraan yang tertib, aman dan nyaman. Dengan demikian faktor 

manusialah yang menentukan, apakah jalan yang penuh kendaraan dan 

pemakai jalan lain itu semrawut, ataukah tertib dan aman ataukah banyak 

korban lalu lintas berjatuhan. Masalah transportasi atau perhubungan yang 

dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah 

dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, 

kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.6 

Oleh karena pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak yang besar 

sesuai dengan kondisinya, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah 

perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan 

pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif dan lebih baik. Langkah-

langkah perbaikan sistem dan metode tersebut berfungsi untuk menciptakan 

suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis akan melakukan 

penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul “STRATEGI SATUAN 

LALU LINTAS DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS 

DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA”. 

 

                                                            
6Arif dan Mahmudah Budiarti, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, Surakarta: UNS Press. hal. 3. 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka 

diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Pembatasan 

masalah yang mana akan diarahkan pada faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran lalu lintas serta strategi yang dikembangkan Satlantas dalam  

mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka penulis menentukan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas di kota 

Surakarta? 

2. Strategi apa yang dikembangkan Satlantas dalam  mengurangi pelanggaran 

lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran 

lalu lintas di kota Surakarta, 
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b. Untuk mengetahui strategi  yang telah dikembangkan  Satlantas dalam  

mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta 

Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Memperoleh data dan informasi yang  dibutuhkan bagi penyusunan 

skripsi sebagai syarat  mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum di  

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang 

penelitian hukum, 

c. Untuk menambah wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga 

bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa 

membantu orang lain yang membutuhkan yang tidak mengetahui 

tentang ilmu hukum. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan penjelasan kepada semua pihak mengenai faktor-faktor 

yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota 

Surakarta, 

b. Memberikan suatu sumbangan pemikiran di  bidang hukum  khususnya  

dalam bidang hukum pidana, yaitu tentang kajian strategi yang 

dikembangkan Satlantas dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu 

lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta, 
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c. Memberikan pengetahuan bagi anggota Kepolisian pada khususnya 

serta masyarakat pada umumnya dalam hal berlalu lintas. 

2. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum 

khususnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pentingnya melaksanakan 

tertib hukum, kewajiban, kepatuhan, dan kesadaran hukum di bidang lalu 

lintas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian berikutnya yang sama atau hampir sama. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di 

jalan raya, merupakan suatu persoalan yang sangat rumit, apabila hendak 

dibahas secara menyeluruh. Oleh warga masyarakat pada umumnya, polisi lalu 

lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan 

masyarakat yang patut ditiru dan dalam peri kelakuan berlalu lintas di jalan 

raya. Anggapan tersebut kadang-kadang sangatlah kuat, karena merekalah 

yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah 

lalu lintas. Dengan demikian, menjadi suatu pedoman atau patokan bagi warga 

masyarakat yang mempergunakan fasilitas jalan raya. 

Aspek keselamatan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal 

yaitu kualitas pengemudi, kelayakan kendaraan, dan sarana prasarana yang 

memenuhi standar keselamatan.7 Jika salah satu komponen ini tidak baik atau 

                                                            
7Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan 
Semester I Tahun 2006. 
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tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadi pelanggaran lalu lintas 

yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas menjadi besar. 

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan 

pertambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut 

Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi 

Polisi yang ideal di masyarakat.  Menurut Satjipto Rahardjo, “sosok Polisi 

yang ideal di seluruh dunia adalah Polisi yang cocok dengan masyarakat”.8 

Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang 

cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang 

antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan 

menjalankan tugas dengan gaya kepolisian yang bertentangan dengan 

perubahan masyarakat, serta menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang 

terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk 

mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam tugasnya.9 

Oleh karena itu, peran dinamis Polisi lalu lintas dalam menanggulangi 

pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban, 

kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan raya serta aturan-aturan  

hukum yang diterapkan secara baik dan konsekuen oleh kepolisian khususnya 

Polisi lalu lintas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Agar 

masyarakat pengguna jalan raya ikut serta dalam menciptakan ketertiban dan 

kelancaran dalam berlalu lintas guna terwujudnya keselamatan lalu lintas. 

 
                                                            
8Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional, 
Jakarta:Yayasan Tenaga Kerja, hal. 10. 
9Ibid, Hal. 15. 
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang meneliti data 

sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan 

atau terhadap masyarakat.10 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian tentang kajian strategi Satlantas dalam 

menanggulangi tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta 

Surakarta ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, yaitu pada Satlantas 

Polresta Surakarta karena Satlantas Polresta Surakarta memiliki data yang 

penulis butuhkan guna melaksanakan analisis data dan pengambilan  

kesimpulan.  

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. 

Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari Satlantas Polresta 

Surakarta yang memiliki informasi langsung tentang strategi Satlantas 

dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta 

Surakarta. 

 

                                                            
10Soerdjono Soekanto, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 56. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak lain, 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 

diperoleh dari dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan, dan 

sebagainya terutama yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Berdasarkan kekuatan mengikatnya, menurut Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder memerlukan sumber data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:11 

1) Bahan Hukum Primer 

Merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP, KUHAP, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka yaitu 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian 

yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. 

3) Bahan Hukum Tertier 

Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan 

adalah media internet, kamus ensiklopedia, dan sebagainya. 

                                                            
11BurhanBungin, 2001, Metodologi Penelitian Sosial dan Format-Format Kantitatif dan Kualitatif, 
Jakarta: Airlangga University Press, hal. 11-14. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data dalam penelitian  ini dibutuhkan teknik 

pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang 

berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, 

dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek 

penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Teknik ini adalah untuk memperoleh data atau sejumlah 

keterangan atau fakta yang secara langsung dari penelitian di 

lapangan. Adapun teknik mendapatkan data primer itu dengan cara 

wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara 

langsung  dengan responden, dalam hal ini adalah aparat Kepolisian 

Satlantas Polresta Surakarta. 

6. Teknik Analisis Data 

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, 

konsepsi, dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma 

hukum, akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 

deskriptif. Adapun pengambilan tersebut dilakukan dengan metode 

induktif. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,  

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan 

tinjauan umum tindak pidana di bidang tentang lalu lintas, yang meliputi 

pengertian lalu lintas, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas. Kemudian diuraikan juga tinjauan umum tentang 

penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas, yang meliputi pengertian 

penyidik, pengertian Kepolisian dan Polisi Lalu Lintas, tugas dan wewenang 

Polisi Lalu Lintas. Dilanjutkan dengan uraian mengenai tinjauan hukum 

penanganan pelanggaran lalu lintas. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab 

ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian 

pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa 

rumusan permasalahan penelitian yang meliputi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Surakarta, serta 

strategi yang dikembangkan Satlantas dalam mengurangi pelanggaran lalu 

lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta. 



 

12 

 
 

BAB IV : PENUTUP. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar 

Pustaka, Lampiran. Kesimpulan berasal dari inti pokok penelitihan yang 

terdapat di hasil penelitian dan pembahasan, sementara saran adalah kritik 

yang bersifat membangun yang penulis tujukan khususnya terhadap aparat 

penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan umumnya kepada masyarakat 

pengguna jalan raya. 

 

 

 


