
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, 

semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan 

akitivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang 

dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin 

berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang 

menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. 

Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan 

sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang 

penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga 

penegak hukum.  

Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan 

terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib. Perhubungan 

sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat 

maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan 

berintregasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan 

atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan 

adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran 

pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.
1
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adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan 

untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan 

keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan 

undang-undang.
2
 Berikut ini kedudukan Kemenhub (Pemerintah Pusat) dalam 

bentuk bagan. 

Kedudukan Pemerintah Pusat
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Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa Kemenhub adalah 

lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau 

aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau 

aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan 

hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi. 

Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR selaku Dinas Perhubungan 

mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala 

urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi 

daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan 

fungsinya. Dinas Perhubungan (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri 

berdasarkan desentralisasi. 

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari 

pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah 

yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).
4
 Namun tidak 

banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan 

(DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah 

fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan 

teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan 

mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu traffic light, pemasangan rambu 

lalu lintas, menilang angkutan umum yang melnaggar peraturan (menarik 

retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya. 

                                                 
4
 Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana 
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Namun tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya dalam struktur 

organisasi Dinas Perhubungan terdapat fungsi lain yang tidak kalah penting 

dengan fungsi teknis seperti fungsi admistratif dan atau fungsi pengaturan. 

Fungsi ini berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

transportasi jalan serta penyusunan norma pedoman kriteria dan prosedur di 

bidang transportasi jalan. Dalam fungsinya sebagai pihak pelaksana kebijakan 

untuk membentuk sistem transpoirtasi yang aman, tertib, dan lancar (dalam 

hal ini angkutan umum), Dinas Perhubungan (DLLAJR) juga berperan untuk 

menjaga kelancaran lalu lintas dalam lingkup terminal dan/atau jembatan 

timbang sesuai dengan kewenangannya.  

Salah satu contoh peran Dinas Perhubungan dalam menjaga 

terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 

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

Jalan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam 

trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” Jika dikaji 

dari ketentuan pasal  tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas 

Perhubungan (DLLAJR) dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan 

umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga 

ketertiban lalu lintas di terminal, serta aturan yang sudah diatur sebelumnya 

agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, karena 

berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah 
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diatur ketentuan, "Setiap Kendaran Bermotor Umum dalam trayek wajib 

singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam 

izin trayek" hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi Terminal yang 

belakangan sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor 

umum. Terminal sebenarnya merupakan wadah untuk mobilitas publik suatu 

wilayah tertentu, atau sebagai pintu masuk datangnya orang-orang dari luar 

daerah ke wilayah tertentu.  

Wajibnya angkutan umum dalam trayek wajib singgah di Terminal 

sebagai penyedia sarana transportasi publik dan sebagai perwujudan 

keberhasilan pembentukan tata ruang kota. Dengan adanya suatu kebijakan 

yang dibuat untuk kepentingan publik, maka Pemerintah Daerah bersama 

Dinas Perhubungan harus membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk 

mensejahterakan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang 

transportasi). Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, 

tetapi luas, berada pada strata strategis^oleh sebab itu kebijakan publik 

berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan 

khusus di bawahnya.
5
 Kebijakan yang dibuat dapat berupa perencanaan 

pembangunan sistem transportasi dan/atau pelaksanaan peraturan yang 

berkaitan dengan sistem transportasi (dalam lingkup terminal). 

Sedangkan kewenangan terbatas dalam melakukan tindakan hukum 

yang yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya di jalan raya tersirat 

dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam 

                                                 
5
 Said Zainal Abidin, 2012, Kebijakan Publik, Jakarta : Salemba Humanika. Hal. 8 
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Pasal 262 ayat (3) yang berbunyi, Dalam hal kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, penyidik Pegawai Negeri Sipil 

wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.
6
 Berdasarkan gambaran pasal di atas terbentuk 

suatu paradigma bahwa antara Dinas Perhubungan dengan lembaga 

Kepolisian bersama-sama menyelenggarakan sistem transportasi (LLAJ) 

tetapi pada dasarnya antara kedua lembaga tersebut tetap mempunyai porsi 

yang berbeda dalam melaksanakan kewenangan melakuakan tindakan yang 

dapat mereka lakukan baik dalam hal melakukan tilang atau pengaturan 

aturan lalu lintas jalan. Untuk itu muncul pemikiran apakah peran Dinas 

Perhubungan hanya sebagai lembaga pembantu dalam mengatur sistem lalu 

lintas yang terstruktur atau ada peran penting lain yang dimiliki Dinas 

Perhubungan dalam menciptakan sisitem lalu lintas sesuai dengan Undang-

undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Masyarakat sepertinya belum mengetahui secara pasti terkait tugas 

dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan 

dan penegakan hukum Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul: “Peran dan Tanggung Jawab Dishub 

(DLLAJR) dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. 

 

                                                 
6
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah pada pembahasan yang diharapkan 

serta dapat terfokus pada pokok permasalahan yang telah ditentukan, maka 

penelitian ini dibatasi pada permasalahan penelitian sebagai: 

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam pelaksanaan dan 

penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan? 

2. Kendala apakah yang dihadapi Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam 

penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 

bagaimanakah solusinya? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan tertentu yang 

hendak dicapai dari suatu permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar 

belakang dan perumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif  

a. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dari 

penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkatan Jalan. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas 

Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta solusi mengatasi 

hambatan tersebut. 
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2. Tujuan Subyektif  

a. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam lingkup teori 

maupun praktik, khususnya terkait dengan peran Dinas Perhubungan 

(DLLAJR) dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu 

dalam ilmu hukum di Fakutlas Hukum Universitas Muhamadiyah 

Surakarta.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat 

diperoleh manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung 

jawab Dinas Perhubungan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk mengetahui komparasi peran Dinas Perhubungan dalam 

penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan antara ketentuan yuridisnya dengan 

praktiknya di masyarakat, khusunya di Sukoharjo. 
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b. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman penulis terhadap masalah 

yang diteliti, baik dalam mengungkapkan permasalahan yang timbul di 

dalamnya, dsan menemukan pemecahan masalah yang timbul dalam 

penelitian ini secara sistematis dan terstruktur.  

 

D. Kerangka Pemikiran  

Kedudukan Dinas Perhubungan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan pada dasarnya hanya seperti lembaga pendukung yang 

berperan terhadap penyedian prasarana dan teknis transportasi saja. Bukan 

sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan khusus untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu terhadap pelanggaran hukum yang 

dilakukan pengguna jalan raya, karena pada kenyataannya tindakan tilang 

yang dilakukan Dinas Perhubungan di jalan raya harus tetap dan wajib 

berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Tapi jika dilihat dari sisi otoritas yang di miliki Dinas 

Perhubungan di era otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan 

penuh terhadap daerah otonom (dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk 

melakukan segala upaya dan tindakan hukum untuk mengatur dan mengurus 

sendiri masalah rumah tangganya (transportasi) di lingkup terminal, 

kewenangan bertindak secara independen atas otoritas kedudukannya sudah 

secara penuh dimiliki. Tapi kesenjangan yang ada untuk melakukan tindakan 

hukum lain di jalan raya tetap ada dengan adanya. Ketentuan Pasal 262 

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

Jalan yang membatasi kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan. 
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Jika dilihat pada ketentuan Pasal 262 ayat (2) yang berbunyi, 

''Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang 

dipasang secara tetap”, menunjukkan bahwa keberadaan Dinas Perhubungan 

seperti hanya sebagai lembaga yang memancing terkuaknya suatu pelanggaran 

hukum di bidang lalu lintas tapi yang berhak melakukan penindakan adalah 

lembaga Kepolisisan. Padahal pada kenyataannya Dinas Perhubungan dapat 

melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri untuk pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan angkutan umum. Kesenjangan kewenang tersebut juga 

nampak pada adanya perbedaan pendapat antara Dinas Perhubungan dengan 

POLRI/Kepolisian seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Iwan Teratai 

dari Dinas Perhubungan terkait dengan upaya melakuakan penyitaan SIM atau 

STNK kendaraan bermotor, "SIM dan STNK adalah termasuk Barang Bukti 

yang dapat disita oleh Aparat Dishub sebab mengacu pada Pasal 39 KUHAP, 

"SIM / STNK adalah termasuk benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagai 

Barang Bukti. Maka PPNS dapat pula melakukan Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas Jalan dengan menyita SIM/ STNK".
7
 

Sedangkan pendapaat POLRI, "Pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP 

ditegaskan: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi 

dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a", sehingga 

                                                 
7
Iwanteratai, "Penjelasan Pertanyaan Dinas Perhubungan Pemda Tentang Wewenang PPNS 

DLLAJ, diakses dari http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penielasan-pertanyaan-dinas-

perhubungan.html. diunduh tanggal 14 Oktober 2014 pukul 10.00   

http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penielasan-pertanyaan-dinas-perhubungan.html
http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penielasan-pertanyaan-dinas-perhubungan.html
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berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut, tidak semua aparat 

instansi/departemen (aparat eksekutif) dapat diangkat sebagai penyidik karena 

aparat eksekutif bukanlah alat negara penegak hukum. Tetapi karena keahlian 

PNS tertentu di bidang tugas tertentu, maka diangkat sebagai Penyidik. Jadi, 

aparat Dinas Perhubungan bukan PPNS kecuali diangkat sebagai Penyidik. 

PPNS Dinas Perhubungan hanya PNS tertentu saja, yaitu PNS yang diangkat 

sebagai Penyidik. Konsekuensi untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dimiliki oleh PNS Dinas 

Perhubungan tertentu saja, yaitu yang diangkat sebagai penyidik.
8
 

Mengenai penindakan ini aparat Dinas Perhubungan yang tidak 

diangkat sebagai Penyidik tidak boleh melakukan penyidikan. Jika penyidikan 

dilakukan oleh PNS yang bukan Penyidik, maka tindakannya batal demi 

hukum sebab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan mempersyaratkan hal tersebut dengan menunjuk ketentuan 

KUHAP.
9
 Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kewenangan bertindak yang dimiliki Dinas Perhubungan tetap terbatas pada 

aturan hukum untuk mengatur lalu lintas yang berada di lingkup Terminal. 

Seperti keleluasaan yang telah diberikan sepenuhnya oleh Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Dinas Perhubungan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri masalah transportasi angkutan umum yang telah dikuatkan 

dengan adanya otonomi daerah. Hal ini dapat diperkuat dengan ketentuan 

yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 

                                                 
8
 Ibid. 

9
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tenteng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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Tahun 2009.
10

 Pengoperasian Terminal yang dilakukan Dinas Perhubungan 

meliputi kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

operasional Terminal. Pengawasan operasional Terminal tersebut inilah yang 

merupakan kewenangan Dinas Perhubungan untuk mengawasi dan mengatur 

tentang kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam lingkup Terminal.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pemisahan kewenangan antara Dinas Perhubungan dengan Lembaga 

Kepolisian berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 

Antara lembaga Kepolisian dan Dinas Perhubungan mempunyai peran yang 

berbeda dalam mengimplementasikan tugasnya masing-masing. Dinas 

Perhubungan sendiri adalah lembaga bertugas mengatur sistem transportasi di 

lingkup Terminal. Kewenagan tersebut bersifat independen baik dalam hal 

sanksi administratif atau aturan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh angkutan umum. Yang menjadi masalah sekarang apakah 

segala kewenangan yang dimiliki tersebut sudah dapat ditegakkan atau belum 

dan bagaimanakah upaya Dinas Perhubungan dalam menjaga sistem lalu lintas 

yang aman tertib dan lancar tersebut.  

Demi terwujudnya suatu efektivitas hukum dalam terwujudnya kondisi 

yang seimbang antara masyarakat dengan aturan hukum sebagai control social 

dibutuhkan suatu keserasian antara keduanya sehingga dapat tercipta suatu 

keadaan yang dapat berjalan beriringan tanpa terjadi tumpang tindih antara 

                                                 
10

Pasal 39 ayat (2). "Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola 

oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, 

dan pengoperasian fasilitas Terminal." Pasal 39 ayat (3), "Lingkungan kerja Terminal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus 

Provinsi Daerah Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 
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kewenangan pemerintah (aturan perundangan) dengan peran masyarakat. 

Efektivitas hukum sendiri merupakan proses yang bertujuan agar hukum dapat 

berlaku efektif. Menurut Soejono Soekanto, terdapat tolok ukur yang 

berhubungan dengan efektivitas hukum tersebut. Di antaranya aturan hukum 

itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan. 

Kelima faktor tersebut seharusnya dapat saling berhubungan agar tercipta 

suatu tatanan hukum yang sempurna.
11

 

Berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan ini, kelima faktor 

tersebut menjadi acuan dalam terwujudnya sistem lalu lintas yang aman, 

lancar dan tertib. Faktor aturan hukum menjadi penting karena merupakan 

poin yang paling utama sebagai payung hukum aktivitas penegak hukum. 

Faktor penagak hukum menjadi penting karena dengan prilaku penegak 

hukum dapat dilihat apakah sistem hukum yang akan dituju dapat dicapai 

(sistem transportasi yang aman, lancar dan tertib). Sarana dan fasilits di sini 

berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas Perhubungan dalam menjaga lalu 

lintas haruslah dibentuk suatu terminal yang layak dan dapat dijangkau oleh 

seluruh masyarakat agar dapat difungsikan dengan baik.  

Faktor masyarakat menjadi hal penting pula karena dengan partisipasi 

masyarakat dapat dilihat apakah aturan hukum yang dibuat pemerintah dapat 

berlangsung dengan baik atau justru malah gagal. Faktor kebudayaan di sini 

adalah berhubungan dengan kebudayaan masyarakat dalam berinteraksi antar 

sesama dan menjalankan aturan hukum yang dibentuk pemerintah. Apabila 

                                                 
11

Dikutip dari http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-evektivitas-hukum.html diunduh 

tanggal 27 Desember 2014 pukul 19.00 

http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-evektivitas-hukum.html
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kelima faktor tersebut dapat diwujudkan tujuan sistem lalu lintas yang lancar, 

tertib dan aman dapat terwujud dengan baik.
12

  

 

E. Metode Penelitian 

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang 

dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu 

pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan 

penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
13

 Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah 

pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan yuridis dengan 

pendekatan empiris dengan baik dari aspek yuridis/peraturan perundang-

undangan maupun aspek empiris/implementasinya di Kabupaten 

Sukoharjo.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, karena bertajuan untuk 

memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana kedudukan Dinas 

Perhubungan (DLLAJR) dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dengan praktiknya di masyarakat serta menemukan 

                                                 
12

Ibid http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-evektivitas-hukum.htm 
13

 Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian hukum, Jakarta: Ul-Press hal. 10 
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kenadala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam 

melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penegakan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih penulis sebagai tempat melakukan penelitian di 

DLLAJ Sukoharjo, karena dianggap sebagai tempat yang strategis untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan 

jalan dan merupakan tempat yang banyak berhubungan dengan kegiatan 

aktivitas Angkutan Jalan serta menemukan kendala-kendala yang dihadapi 

oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.  

4. Jenis Data  

a. Jenis Data 

1) Data Primer Menurut Tatang M.Amirin data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
14

 Adapun data 

primer ini akan diperoleh dengan menggali informasi dari pihak-

pihak yang berkompeten tentang peran dan kedudukan Dinas 

Perhubungan terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Sukoharjo. 

2) Data Sekunder, adalah data yang berasal / berupa buku-buku 

pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dibagi menjadi 

bahan hukum primer yang bersifat mengikat yaitu undang-undang, 

Perda. Bahan hukum sekunder berupa bahan – bahan pustaka yang 

                                                 
14

 Tatang M Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, hal.95 
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tidak bersifat mengikat seperti buku-buku, hasil penelitian. Yang 

terakhir bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi 

hasil penelitian dan bukan bahan sekunder yaitu kamus, 

ensiklopedi. 

5. Teknik Pengumpulan  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder, 

sedangkan untuk memperoleh data primer digunakan teknik wawancara 

dengan Petugas DLLAJR Sukoharjo dan observasi di lapangan dalam 

tindakan di jalan utama, di terminal. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode analisis data  kualitatif yaitu dengan melakukan 

pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan dengan hasil 

observasi lapangan yang kemudian diolah dan disusun untuk mendukung 

penelitian mencapai tujuan yang diinginkan. Metode kualitatif digunakan 

karena diharapkan penelitian ini dapat menjelasakan secara kualitatif 

tentang peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam penegakan 

Undang-undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan penambilan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif dimana kesimpulan 

didasarkan pada data yang bersifat khusus untuk membuat kesimpulan 

yang bersifat umum.  
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara jelas serta mempermudah dalam 

melakukan pembahasan, penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang 

tersusun saling berkaiatan atara bab yang satu dengan lainnya untuk 

membentuk suatu rangkaian penyusunan yang berkesinambungan maka 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

Pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, 

metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang tinjauan umum 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (baik pengertian, peran, dan 

kedudukan Dinas Perhubungan, kedudukan Undang-undang lalu lintas dalam 

sitem lalu lintas), tinjauan umum tentang Dinas Perhubungan, dan tinjauan 

umum tentang tindak pidana di bidang lalu lintas. 

Bab III adalah Hasil Pernelitian dan Pembahasan. Berisikan deskripsi 

tentang peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam penegakan 

Undang-undang Lalu Lintas yang berkaitan dengan terciptanya suatu sistem 

transportasi yang aman, lancar, tertib. Serta hambatan-hambatan yang timbul 

di dalamnya. Serta menggali solusi untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi Dinas Perhubungan dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan 

Angkutan Jalan tersebut. 

Bab IV adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang akan 

diberikan berkaitan dengan apa yang telah peneliti teliti atau sesuai dengan 

hasil penelitian.  


