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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelakasanaan pemerintahan dan 

dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat 

dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (Undang-

Undang) dan yang tidak tertulis. Peraturan dibuat semata-mata untuk menciptakan 

negara yang adil, aman, dan sejahtera. Menurut Zulkarnain dkk. (2013:2), hukum 

merupakan aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi 

penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang.  

Menurut Busroh sebagaimana dikutip Radjab (2005:73), negara hukum 

adalah negara yang berdasarkan hukum. Maksudnya adalah segala 

kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengakapan negara atau 

penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh 

hukum. 

 

Menurut Hugo Krabbe sebagaimana dikutip Zulkarnain dkk. (2013:3), 

hukum yang ingin ditegakkan adalah hukum yang adil, yang merupakan “Just 

Law”, yaitu hukum yang mengandung prinsip-prinsup kemanusiaan, dalam arti 

substansial sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum individu dan 

masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat 

mau mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, 

berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan 

penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan 
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orang menggunakan alat trasportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah 

dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. 

Dalam kehidapan masyarakat alat trasportasi yang banyak digunakan yaitu 

transportasi darat seperti motor.  

Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor 

mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan. Kondisi lalu lintas 

Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tetib salah satunya yaitu di kota 

Subang. Kekhawatiran atas perilaku ketidakdisiplinan pengendara dapat memicu 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan produk 

hukum yang dapat menertibkan masyarakat, salah satunya yaitu Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah bukan hanya dipatuhi, tapi banyak pula orang-orang 

yang melanggarnnya. Pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya lalu lintas 

bukan lagi menjadi persoalan yang baru, melainkan sudah menjadi suatu 

persoalan umum bahkan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. 

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa tapi meliputi 

semua kalangan di masyarakat. Padahal dengan jelas ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam 

peraturan tersebut dijelaskan etika mengemudi yang baik. 

Yuliadi (2014:8), menyatakan bahwa menciptakan budaya tertib di jalan 

raya secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang 

etika. Dimana dalam interaksi di jalan raya setiap masyarakat harus 

memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. 

Demikian pula, sopan santun di jalan akan menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. 
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Sikap disiplin merupakan bekal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang 

pengemudi. Kedisiplinan para pengemudi akan memberikan keselamatan baik 

untuk dirinya sendiri maupun orang lain, selain itu dengan adanya kedisiplinan 

akan lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dan mengurangi 

resiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu sikap disiplin menjadi dasar awal 

bagi pengemudi yang akan menggunakan kendaraannya guna meminimalisir 

terjadinya pelanggaran. 

Yuliadi (2014:35), menyatakan bahwa ketertiban lalu lintas harus menjadi 

“gaya hidup” agar setiap orang menyadari tertib berlalu lintas bukanlah hal 

yang memalukan. Ketertiban lalu lintas adalah sikap hidup yang berorientasi 

kepada modernisme dan menjadi sebuah hal mengasyikkan.  

 

Maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas salah satu penyebabnya yaitu sikap 

pengendara yang kurang disiplin dan tidak mentaati Undang-Undang lalu lintas. 

Oleh karena itu, bagi para pengendara yang lalai dan suka melanggar peraturan 

lalu lintas patut diberikan sanksi oleh aparat penegak hukum setempat guna tidak 

mengulangi kesalahannya lagi, akan tetapi pada kenyataannya walaupun sudah 

berkai-kali diingatkan namun masih ada saja pengendara baik sepeda motor 

ataupun mobil yang masih membandel. Pengendara tidak pernah menyadari 

bahwa kelalaian yang dilakukannya walaupun kecil tapi dapat mengakibatkan 

dampak yang besar, contohnya saja pengemudi yang menggunakan kecepatan 

tinggi maka resiko yang terjadi adalah kecelakaan dan nyawa sudah pasti menjadi 

taruhannya, begitu pula bagi pengemudia yang tidak memakai helm khususnya 

pengendara sepeda motor, walaupun  itu adalah hal kecil tapi helm adalah salah 

satu pelindung apabila pada saat perjalanan mengalami kecelakaan maka helm 
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dapat melindungi benturan pada kepala, karena kepala merupakan organ tubuh 

yang sangat rentan. 

Pelindung keselamatan dalam berkendara merupakan hal penting bahkan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 ayat (3), maka bagi 

pengendara yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi pidana paling 

lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 seperti diatur dalam Pasal 278. 

Selain peraturan mengenai alat keselamatan pengendara, masih banyak lagi peraturan-

peraturan lalu lintas yang harus dipelajari dan dipatuhi oleh setiap pengendara atau 

pengguna jalan raya, dengan demikian tidak ada lagi pertikaian atau perselisihan antara 

pengemudi dengan aparat Kepolisian mengenai permasalahan pelanggaran lalu lintas. 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas pada kenyataannya 

dari tahun ketahun masih saja terus berlanjut dan terjadi di berbagai kota salah satunya 

di kota Subang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor menjadi 

tugas yang cukup berat bagi aparat Kepolisian khususnya Satlantas Polres Subang 

dalam menertibkan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang 

kurang disiplin dan kurangnya kesadaraan hukum.  

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang harus mendapatkan 

solusi agar tidak terulang lagi khususnya di kota Subang, oleh karena itu pemerintah 

dan Satlantas Polres Subang selalu tetap bersiaga dalam menertibkan dan menjaga 

keamanan para pengendara dalam berlalu lintas. Aparat Kepolisian sudah melakukan 

berbagai macam cara agar pengendara mau mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh 

pemerintah, contohnya yaitu memberikan sanksi pidana kurungan dan denda kepada 
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para pelanggar lalu lintas, namun masih saja belum memberikan efek jera kepada para 

pelanggar.  

Alasan yang mendasari terjadinya pelanggaran lalu lintas bila diamati lebih 

jauh bukan hanya dilihat dari kedisiplinannya saja tapi masih terdapat beberapa 

aspek lainnya yaitu seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga 

perlu adanya sosialisasi dari Kepolisian guna menegakkan peraturan tersebut. 

Selain itu, masih terdapat aparat Kepolisian dan penegak hukum lainnya yang 

menerima bayaran dari pengendara yang melanggar, dan alasan nepotisme pun 

masih menjadi salah satu alasan, sehingga menanggapi permasalahan ini harus 

ada perubahan sikap dari aparat penegak hukum dan Kepolisian untuk lebih jujur 

dalam melaksanakan tugas, dengan demikian dapat menjadi contoh yang baik dan 

lebih disegani oleh masyarakat.  

Menaggapi segala permasalahan dalam berlalu lintas dan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan pengendara khususnya sepeda motor, pasti ada suatu 

hal yang mendasari atau melatar belakangi alasan para pengendara tersebut 

melanggar peraturan lalu lintas. Apabila dilihat dari segi kemungkinan-

kemungkinan yang terlihat, terjadinya pelanggaran lalu lintas bukan hanya dari 

faktor masyarakat sebagai pengguana jalan saja, tapi mencakup semua aspek 

seperti kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah seperti kondisi jalan yang 

rusak. Selain itu, untuk menanggapi pelanggaran terkait kelengkapan surat-surat 

berkendara seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) alasan pengemudi tidak mau membuat 

SIM yaitu karena proses pembuatan SIM yang sangat sulit dan terkadang prosedur 
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pembuatannya yang berbelit, sehingga pengedara sepeda motor malas untuk 

melengkapi surat-surat berkendara. Melihat permasalahan di atas, maka harus 

ditemukan solusi yang tepat agar masalah mengenai pelanggaran lalu lintas dapat 

diatasi. Sehingga dengan demikian pengguna angkutan jalan baik mobil atau 

sepeda motor dapat menggunakan jalan raya dengan tertib, selain itu juga lebih 

meringankan beban aparat Kepolisian dalam menertibkan kondisi lalu lintas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pelanggaran pengendara sepeda 

motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan pada Satlantas Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat. Alasan 

peneliti melakukan penelitian dengan tema pelanggaran lalu lintas yaitu untuk 

mengetahui pelanggaran apa saja yang terjadi dalam berlalu lintas dan solusi yang 

tepat untuk mengatasinya, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan 

nyaman bagi para pengendara khususnya di kota Subang, Jawa Barat.  

Keterkaitan tema ini dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UMS yaitu sebagai mahasiswa yang dibekali 

ilmu Pendidikan kewarganegaraan, maka harus dapat mengimplementasikan hal-

hal positif dan tuntutan-tuntutan yang diharapkan setelah memperoleh materi 

pembelajaran. Salah satu tindakan yang baik sesuai harapan yang ada dalam 

pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu menjadi warga negara 

yang taat terhadap hukum yang berlaku termasuk dengan mentaati peraturan 

dalam berlalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka judul kajian penelitian 

mengenai “Analisis Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor terhadap Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Studi Kasus pada Satlantas Kepolisian Resor Subang Jawa 

Barat)” dianggap sesuai dengan Program Studi  PPKn FKIP UMS. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam sebuah penulisan 

karya ilmiah. Perumusan masalah harus berdasarkan pokok masalah yang ada, 

karena dengan adanya perumusan masalah maka ada suatu pemecahan masalah 

sebagai upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh peneliti agar pemecahan masalah 

tersebut dapat terinci dengan jelas dan berdasarkan sumber yang akurat serta 

terpercaya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas  maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis pelanggaran pengendara sepeda motor terhadap Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

2. Mengapa para pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan? 

3. Bagaimana solusi dari Kepolisian untuk menanggulangi para pengendara sepeda 

motor yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan dasar dalam merumuskan suatu pokok 

permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya tujuan penelitian, maka suatu 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan terarah dan jelas sehingga 

memberikan kemudahan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda 

motor terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

2. Mendeskripsikan alasan para pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran  

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

3. Mendeskripsikan solusi dari Kepolisian untuk menanggualangi para pengendara 

sepeda motor yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang 

dipaparkan di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk memahami Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

khususnya bagi masyarakat selaku pengguna jalan. 



9 

 

b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

yang terkait dan relevan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi masyarakat 

1) Memperoleh pengetahuan mengenai tata tertib berlalu lintas yang 

baik. 

2) Mamahami peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3) Mendorong masyarakat untuk lebih mentaati peraturan dalam berlalu 

lintas. 

b. Manfaat bagi aparat Kepolisian 

1) Mendorong aparat Kepolisian untuk lebih profesional dalam 

menjalankan tugasnya. 

2) Memberi motivasi kepada aparat Kepolisian agar menjadi teladan yang 

baik bagi masyarakat. 

3) Memberi motivasi kepada aparat Kepolisian agar menumbuhkan perilaku 

disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat. 

 

E. Daftar Istilah 

Menurut Darsinah dkk. (2013:13), daftar istilah merupakan penjelasan yang 

diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Daftar istilah dipergunakan 

untuk mempermudah ketika mencari pokok yang akan dibahas dalam penelitian.  

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) Pasal 489 ayat (1), pelanggaran merupakan “kenakalan 

terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau 

kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh 

lima ribu rupiah”. Menurut Sarwono (2012), pelanggaran adalah perilaku 

yang menyimpang untuk melakukan  tindakan berdasarkan kehendak sendiri 

tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Menurut Nidya (2011), 

pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-Undang 

namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung 

kepada orang lain. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pelanggaran 

adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang atas kehenda dirinya 

sendiri sehingga menimbulkan bahaya, kerugian dan kesusahan. Oleh karena 

itu, bagi orang yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi 

sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti dikenakan denda atau kurungan 

penjara. 

2. Undang-Undang. Menurut Radjab (2005:25), Undang-Undang mengandung 

dua pengertian, yakni Undang-Undang dalam arti material dan formal. 

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan yang berlaku umum dan 

dibuat oleh penguasa atau pemerintah, sedangkan Undang-Undang dalam arti 

formal yaitu keputusan tertulis yang dibentuk oleh Presiden dengan 

persetujuan DPR. Menurut Mertokusumo (2007:88), Undang-Undang adalah 

hukum karena berisi hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh 

karena itu agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka Undang-Undang 
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harus diketahui oleh setiap orang dengan cara diundangkan atau diumumkan 

yang dimuat dala Lembaran Negara (LN). Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan, Undang-Undang adalah segala ketentuan hukum yang bersifat 

mengikat yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. 

3. Pengendara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 pengendara atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 

4. Sepeda Motor. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 sepeda motor yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan atau 

tanpa rumah-rumah dan tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor 

beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

6. Lalu Lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

sebagaimana dikutip Raharjo (2014:13), lalu lintas didefinisikan sebagai 

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang 

dimaksud dengan ruang jalan yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak 

pindah kendaraan. Menurut Sani (2010:32), lalu lintas adalah gerak 

kendaraan baik motor maupun tidak dengan motor, pejalan kaki dan hewan di 

jalan yang berkaitan dengan operasi atau penggunaan jalan. Berdasarkan 
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uraian di atas dapat disimpulkan, lalu lintas adalah gerak kendaraan, manusia, 

hewan, dan lain sebagainya di jalan dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

7. Angkutan Jalan. Menurut Arpandi (2011), angkutan adalah perpindahan orang 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

Menurut Sani (2013:1), angkutan adalah alat angkut, baik yang bergerak oleh 

mesin maupun oleh makhluk. Angkutan biasanya digunakan untuk memudahkan 

manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan, angkutan jalan adalah perpindahan atau pergerakan manusia, hewan, 

serta benda dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan kendaraan di 

ruang lalu lintas jalan. 

8. Jalan. Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi akses utama transportasi 

darat dan lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air. 

 

 

 

 

 


