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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan alat transportasi mengalami perkembangan, terutama 

penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini mengakibatkan 

kepadatan lalu lintas, kemacetan, dan kemungkinan dapat memicu untuk 

terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena banyak terjadi pelanggaran yang 

disebabkan pengguna jalan raya berkeinginan untuk segera sampai 

ditujuannya. 

Penyebab kecelakaan lalu lintas meliputi faktor kuantitas kendaraan 

yang beroperasi di jalan, faktor jalan, faktor manusia. Faktor manusia, 

mempunyai peranan yang sangat dominan karena kecelakaan lalu lintas terkait 

erat dengan perilaku manusia, dan perilaku ini ada cukup banyak faktor yang 

mempengaruhi, seperti perasaan tergesa-gesa sampai di tujuan, takut 

terlambat, saling serobot atau yang lain.1 

 Faktor jalan yang dilalui, misalnya jalan tersebut berlubang yang 

dalam, jalannya bergelombang, tidak adanya marka jalan. Sehingga banyak 

faktor yang perlu diperhatikan terhadap pengguna kendaraan bermotor di 

jalan.  

Polresta Surakarta sering melakukan Operasi Lalu Lintas yang 

bertujuan menertibkan pengguna jalan bagi kendaraan bermotor (khususnya 

roda dua) sehingga tindakan ini dapat mengurangi dan / atau menekan tingkat 

                                                
1
  Khodiq Roemlan. 1995. Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan serta Ketertiban 

Jalan. Bandung: hal. 68.  
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pelanggaran lalu lintas. Polisi memberikan Surat Tilang untuk sidang di 

Pengadilan atau kalau memungkinkan sidang di tempat kepada pelanggar 

aturan lalu lintas termasuk rambu lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Solo akhir-akhir ini 

meningkat, sebagaimana Dari data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta 

Solo, sampai periode Agustus 2011 tercatat jumlah pelanggar dengan sanksi 

tilang mencapai 31.425 kasus. Kasat Lantas Polresta Solo, menyatakan hasil 

operasi yang digelar sejak 28 November hingga 11 Desember 2011, terdapat 

1.312 kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, pelanggaran light on mencapai 

1.061 kasus. Pengendara yang terkena tilang sekitar 4.500 kasus. Sedangkan 

angka pelanggaran tiap bulan rata-rata mencapai 3.500 kasus. Dari jumlah 

tersebut, dapat dihitung dalam satu hari terdapat 115-an pengendara sepeda 

motor yang terkena tilang.2 Pelanggaran terbanyak masih dilakukan oleh 

karyawan swasta. Disusul kemudian pelajar dan mahasiswa yang kurang 

mengindahkan peringatan polisi untuk tertib berlalu lintas. 

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada umumnya diperiksa 

dan diputus oleh seorang hakim tanpa kehadiran terdakwa (verstek), namun 

ada juga yang di putus dengan kehadiran terdakwa (putusan bukan verstek). 

Hal itu disebabkan karena dalam perkara tilang biasanya masyarakat 

menggunakan budaya titip sidang.  

Penegakan peraturan lalu lintas sangat tergantung pada beberapa faktor 

yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: 

                                                
2 Muhammad Khamdi. 2011. Catatan lalu lintas. Harian Solopos. Hal.XI. 
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pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap 

yang lugas (zakelijk) dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu 

lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan 

lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, 

serta berinteraksi kepada masyarakat guna membantu penegakan peraturan 

lalu lintas.3  

Undang-undang No 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang 

Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas diantaranya bertujuan terciptanya 

ketertiban dan keamanan jalan raya, maka salah satu substansi diatur tentang 

tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan 

mengenai ketentuan pidana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab 

XIII dari pasal 54 sampai dengan pasal 67 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai 

pengganti UU No. 14 Tahun 1992.  

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku 

adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin 

memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan 

menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam 

persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) 

dan disertai dengan hati nurani hakim. 

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti 

harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka 

sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis 

                                                
3  Djaelani Mukhlis, 1995.Kedisiplinan dalam tertib berlalu lintas jalan. Yogyakarta: Budaya 

ketertiban, hal. 122. 
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kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling 

tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar 

putusan yang tidak bisa dilaksanakan. 

Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan 

mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan 

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan 

dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan 

pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum 

pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu 

Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan 

haruslah berdasarkan Undang-Undang. 

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang 

hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si 

pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal 

Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal 

tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi 

wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila 
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terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah maka putusan 

hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda. 

Hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa 

yang menjadi “azas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di 

Indonesia”, sehingga dengan azas tersebut dapat menjadi pegangan bagi 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku. 

Adapun azas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum 

pidana menurut pendapat A. Ridwan, SH dalam Hidayat Manao4 disebutkan 

bahwa azas minimal universal maksimal spesial atau azas minimum umum/ 

minimum khusus. 

Pengertian “minimal universal” adalah penjatuhan hukuman terendah 

(minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara 

dengan jenis hukumannya masing-masing. 

Pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuhan hukuman tertinggi 

(maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan 

Undang-Undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. 

Atas dasar azas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum 

dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan azas 

tersebut tentu “mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal 

penghukuman” yang akan dijatuhkan.  

Mendasari azas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim 

                                                
4  Manao, Hidayat. 2010. Penerapan Ancaman Pidana Minimal Dalam Putusan Hakim. Medan: 

Kadilmil I-02 Medan. Hal: 6 
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tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal 

hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. 

Memang Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan 

kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan 

memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan 

selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa:5 

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa; 

2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi 

bukan perbuatan pidana melainkan perdata; 

3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga 

ternyata pembelaan yang memaksa. 

Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam 

menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun 

kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP 

yaitu:6 

Pasal 12 KUHP : 
1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan 

paling lama lima belas tahun berturut-turut. 
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 

puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya 
hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, 
dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana 
penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; 
begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab 
tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena 
ditentukan pasal 52. 

                                                
5 Ibid 
6 Ibid 
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4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh 
melebihi dua puluh tahun. 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-

unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan 

putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan 

dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga 

hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, penulis juga dapat memahami 

apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di 

bawah batas minimal dengan alasan “rasa keadilan dan hati nurani” artinya 

hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang 

secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya 

harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan 

penegakan keadilan. 

Terhadap putusan hakim tersebut yang melakukan penerobosan 

penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai ketentuan Undang-

Undang, menurut penulis harus juga dihargai, asal saja putusan yang 

menyimpangi aturan tersebut berintikan pada rasa keadilan masyarakat, 

karena ada juga hakim yang berpandangan bahwa hakim tidak dapat hanya 

berlindung di belakang 

Undang-Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani, lebih 

dari itu hakim boleh saja menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal 

asal putusan tersebut tidak ada kepentingan atau objektifitas dijunjung 

tinggi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun 

skripsi dengan judul: “ANALISA PUTUSAN BERAT RINGANNYA 

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) (Studi tentang Pengendara 

Roda Dua di Surakarta)” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu 

lintas (tilang) terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda Dua“? 

2. Apakah yang menjadi alasan atau motivasi dari pengendara sepeda motor 

melakukan pelanggaran lalu lintas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu 

lintas (tilang) terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda Dua“. 

2. Mendeskripsikan motivasi pengendara sepeda motor melakukan 

pelanggaran lalu lintas. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Obyektif 

Pengembangan ilmu khususnya hukum pidana, hal ini lebih 

mengembangkan penalaran, disebabkan dapat membentuk pola pikir yang 

dinamis, serta mengetahui kemampuan penulis di dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama melakukan studi di Fakultas Hukum UMS. 

Sehingga di dalam pengembangan ilmu ini, dapat mewujudkan 

keselarasan, keseimbangan serta dinamika yang baik khususnya terhadap 

individu maupun orang lain.   

2. Manfaat Subyektif 

Wawasan bagi penulis mengenai hukum acara pidana, serta sebagai syarat 

untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada fakultas 

hukum.   

3. Manfaat Praktis 

a. Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya; 

b. Diharapakan di dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Solo, 

dapat mengurangi berbagai bentuk pelanggaran serta dapat 

menciptakan kenyamanan, dan keamanan di dalam berlalu lintas 

umumnya dan di Kota Solo pada khususnya, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bingkai cara berfikir, cara bertindak juga dalam mengambil 

keputusan untuk berkendara. 

c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maksudnya 

menggambarkan bentuk – bentuk pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang 

dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggar lalu lintas bagi pengendara 

kendaraan roda dua. Selain itu juga mendeskripsikan alasan – alasan 

pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua.   

2. Metode Pendekatan  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis/ normatif, mengkaji atau menganalisis data 

sekunder yang berupa bahan-bahan hukum positif yang terkait dengan lalu 

lintas.  

Pendekatan empiris dalam penelitian ini menjelaskan identifikasi 

dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan 

fungsional dalam kehidupan yang mempola.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer; diperoleh dilapangan terutama yang terkait dengan 

rumusan permasalahan nomor 2 tetapi tidak menutup kemungkinan 

untuk rumusan permasalahan nomor 1.  

b. Data Sekunder; diperoleh melalui studi pustaka dan penelusuran 

dokumen perundangan, putusan hakim yang terkait  dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 



11 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 

sekunder berupa putusan hakim di bidang perkara pelanggaran lalu 

lintas yang terjadi di Kota Solo, disamping itu untuk menelusuri 

peraturan perundangan yang terkait dengan masalah lalu lintas. 

b. Wawancara 

Dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor roda dua untuk 

menggali informasi tentang : 

1) Pelanggaran yang pernah dilakukan 

2) Alasan melakukan pelanggaran 

3) Pernahkah pelanggarannya diproses di peradilan atau disidangkan 

4) Pendapat pelaku terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

Selain itu juga dilakukan wawancara kepada hakim sebagai 

pelengkap informasi. Materi yang akan digali dari hakim antara lain: 

1) Alasan hakim menjatuhkan putusan demikian  

2) Ukuran yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan 

berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi di Kota Solo, dikarenakan kota tersebut (Solo) merupakan 

salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa, selain itu merujuk pada data 

bahwa pelanggaran lalu lintas di Solo dari tahun ke tahun meningkat.  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan dasar peraturan perundangan dan putusan 

hakim terhadap permasalahan yang normatif dan teori motivasi untuk 



12 

permasalahan yang terkait dengan alasan pengendara sepeda motor 

melakukan pelanggaran. 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci 

dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar 

yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai 

berikut. 

Bab I Pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan mengenai beberapa 

tinjauan umum Pidana dan Tindak Pidana lalu lintas, Pemidanaan, Putusan 

Hakim, Konsep Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor, serta Motivasi 

Pelanggaran. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam hal ini penulis 

menguraikan tentang hasil pengolahan data, serta pembahasan mengenai 

sanksi yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara tilang di 

Pengadilan Negeri Surakarta dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

tilang. 

Bab IV Penutup ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran-

saran yang perlu diberikan. 

 


