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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem transportasi adalah suatu yang begitu penting bagi suatu kota 

maupun daerah, terutama pada kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan 

memiliki banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang 

krusial untuk menentukan efektifnya dalam suatu kota. Pergerakan penduduk 

dan aktivitas ekonomi menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem 

transportasi yang sebagian besar dilayani angkutan umum. Banyak terdapat 

kasus pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan 

yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu-

lintas yang semakin terus meningkat. 

Pelanggaran lalu-lintas saat ini mayoritas berupa pelanggaran dalam 

hal marka, rambu lalu-lintas dan lampu pengatur lalu-lintas seperti larangan 

berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa 

surat dan kelengkapan kendaraan. Pelanggaran terjadi justru pada jam-jam 

sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat, seperti pada jam 

masuk kerja maupun jam pulang kerja. 

Pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, 

karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu-lintas 

disebabkan karena faktor manusia sendiri sebagai pengguna jalan yang tidak 

patuh terhadap peraturan lalu-lintas. Penyebab dari kecelakaan lalu-lintas 
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antara lain meliputi faktor dari kuantitas kendaraan yang beroperasi di jalan, 

faktor jalan, faktor manusia. Faktor ini mempunyai peranan yang dominan 

karena kecelakaan lalu-lintas terkait erat dengan perilaku manusia, dan 

perilaku  seperti ini terdapat cukup banyak faktor yang mempengaruhi, seperti  

perasaan tergesa-gesa sampai di tujuan, takut terlambat, saling serobot atau 

yang lain.
1
 

Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu-lintas terlalu besar 

sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem dalam hal  

administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu-lintas 

jalan tertentu yang efektif juga akan lebih baik. Langkah-langkah dan metode 

tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu-

lintas. Dengan menekankan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi 

pelanggar lalu-lintas diharapkan dapat memakai atau dalam menggunakan 

jalan dapat mematuhi aturan-aturan berlalu-lintas sehingga tidak terjadi 

pelanggaran. Untuk menekan angka pelanggaran lalu-lintas serta akibat yang 

ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu-lintas, Kepolisian telah 

melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik guna mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas yang lebih baik dan  juga 

lebih  teratur sesuai ketentuan Pasal 14 Nomor (1) huruf (a,b,c) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara memiliki bertugas 

dalam menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat untuk memenuhi 

                                                             
1
Kholiq Roemlan, 1995, Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan serta 

Ketertiban Jalan, Bandung: hlm.68. 
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fungsinya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan 

hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Pelanggaran lalu-lintas dapat juga disebut sebagai suatu keadaan 

dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturannya 

adalah piranti hukum yang ditetapkan dan disepakati  negara sebagai undang-

undang yang berlaku sah sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh manusia 

atau masyarakat sebagai suatu yang terikat oleh piranti hukum tersebut. 

Apabila aturan pada pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak 

dipatuhi dalam aktivitas berlalu-lintas, hal yang demikian itu disebut sebagai 

pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu-

lintas adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonsia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. 

Tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan di atas 

adalah  menciptakan kondisi lalu-lintas dan angkutan jalan yang selamat, 

aman, lancar, tertib dan teratur. “Juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam 

perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di 

segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya 

masyarakat”.
2
 

“Penegakan peraturan lalu-lintas sangat tergantung pada beberapa 

faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: 

pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap 

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

                                                             
2
H.S Djajoesman, 1976, Polisi dan Lalu Lintas, Jakarta: Dinas Hukum Polri, hlm.14. 
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lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang 

peraturann lalu-lintas, penjalasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan 

tersebut, serta berinteraksi kepada masyarakat guna membantu penegakan 

peraturan lalu-lintas”.
3
 

Dengan demikian, semakin berkembangnya jaman adanya 

pemeberlakuan tentang e-tilang yang sudah diterapkan oleh Kepolisian, 

berdasarkan berita yang termuat di Tribratanews kegiatan penindakan 

pelanggaran lalu-lintas dengan menggunakan e-tilang telah diterapkan oleh 

Satlantas Polresta Surakarta. Aplikasi e-tilang adalah aplikasi mobile yang 

berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara daring (online) 

dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberantasn 

pungli. Sistem ini dapat mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalu-

lintas dengan petugas polisi. Sehingga hal ini dapat mewujudkan Polri yang 

bersih dan transparan karena tidak adanya titip uang kepada polisi, serta 

mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh hukum.
4
 Tetapi 

perlu kita ketahui masih  banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai 

mekanisme e-tilang tersebut, maka dari itu penulis ingin lebih dalam 

melakukan penelitian mengenai e-tilang. 

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis menyusun penulisan 

hukum dengan judul: “E-TILANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA”. 

                                                             
3
Djaelani Mukhlis, 1995, Kedisiplinan dalam Tertib Berlalu Lintas Jalan, Yogyakarta: 

Budaya Ketertiban, hlm. 122. 
4
Mikael, Satlantas Polresta Surakarta Berlakunya E-Tilang bagi Pelanggar, 

Tribatanews.polri.go.id “Portal Berita Resmi Polri, April 26, 2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam suatu penulisan hukum agar tidak 

terjadi kerancuan. Penulis akan memberikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana dasar peraturan tilang melalui CCTV disinkronkan dengan 

Undang-Undang Lalu-lintas? 

2. Bagaimana urgensi e-tilang saat ini? 

3. Bagaimana regulasi e-tilang dalam kerangka hukum pidana? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai dasar peraturan tilang melalui 

CCTV yang disinkronkan dengan Undang-Undang Lalu-lintas. 

2. Untuk mendapatkan informasi mengenai urgensi e-tilang saat ini. 

3. Untuk mendapatkan informasi mengenai regulasi e-tilang dalam kerangka 

hukum pidana. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan-

pemecahan atas permasalahan dari sudut teori. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang 

karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai dasar peraturan tilang 

melalui CCTV yang disinkronkan dengan Undang-Undang Lalu-lintas, 

urgensi e-tilang saat ini, dan regulasi e-tilang dalam kerangka hukum 

pidana. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan langsung atas penelitian ini. 

 

D. Kerangka Pemikiran 
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Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring 

berjalannya waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan juga teknologi, 

Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai 

bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja 

seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi 

kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga atau 

masyarakat Indonesia, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu 

faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri, “bila 

keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi 

keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan 

jalan raya dan fasilitas-fasilitas yang ada di jalan raya tersebut”.
5
 

Rendahnya akan adanya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai 

keamanan dalam berkendara masih kurang dibanding negara lain. Hal itu 

ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang banyak terjadi di 

sekitar kita, mulai dari tidak memakai helm maupun menerobos lampu lalu-

lintas, padahal hal tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga 

para pengguna jalan lain. Maka tidak heran jika banyak kecelakaan lalu-lintas 

dimulai ketika ketidakpatuhan pengendara dalam menaati peraturan lalu-

lintas. Dalam KUHP juga telah dijelaskan terkait dengan berbagai macam 

pelanggaran dan juga dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dijelaskan 

terkait dengan peraturan lalu-lintas dan angkutan jalan.  

                                                             
5
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta: 

Penerbit Rineka Cipta, hlm. 4. 
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Terdapat banyak upaya yang telah dilakukan pihak Kepolisian dalam 

menjaga ketertiban berlalu-lintas oleh masyarakat masyarakat, mulai dengan 

memasang selebaran terkait rambu-rambu lalu litas maupun sosialisasi terkait 

bahaya bagi mereka yang tidak taat berlalu-lintas. Ketika masih terdapat 

banyak pengguna jalan yang tidak taat dalam berlalu-lintas, polisi dalam hal 

ini akan dapat memberlakukan tilang bagi mereka yang terbukti telah 

melanggar rambu-rambu lalu-lintas. Tapi para pengedara seakan tidak jera 

walaupu sudah ditilang. Dan di jaman yang serba global seperi sekarang 

satuan Kepolisian memberlakukan e-tilang, yakni melakukan tilang dengan 

menggunakan prosedur aplikasi. Dimana para penguna jalan yang kena tilang 

tidak perlu mengikuti sidang ketika sedang ditilang. Mereka cukup 

mentransfer ke bank yang sudah jadi rekanan Kepolisian bertujuan untuk 

mentransfer sejumlah uang denda sesuai dengan Pasal pelanggaran yang 

dikenakan pada mereka pelanggar lalu-lintas, dan ketika sudah ditransfer dan 

menyerahkan bukti transfer kepada Kepolisian, maka SIM atau STNK mereka 

yang ditahan oleh pihak Kepolisian bisa diambil. Sebuah langkah maju di 

tengah krisis kesadaran para pengguna jalan dan menaati rambu lalu-lintas dan 

kesadaran diri keamanan dalam beralalu-lintas. 

 

E. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai  

berikut: 
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1. Jenis Penelitian  

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif”.
6
 Dengan memfokuskan masalah mengenai peraturan tilang 

melalui CCTV yang disinkronkan dengan Undang-Undang Lalu-Lintas, 

Urgensi e-tilang saat ini, dan Regulasi e-tilang dalam kerangka hukum 

pidana. 

2. Metode Pendekatan  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Penulis 

ingin melakukan pendekatan terhadap peraturan tilang melalui CCTV 

yang disinkronkan dengan Undang-Undang Lalu-Lintas, Urgensi e-tilang 

saat ini, dan regulasi e-tilang dalam kerangka hukum pidana dari aspek 

yuridis.  

3. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan-

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.
7
 Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer, antara lain: 

                                                             
6
Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang 

Manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya  dalam Soerjono Soekanto, 1984, Metode Penelitian 

Hukum, Jakarta: UII Press, hlm. 10. 
7
Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, hlm. 181.  
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan 

Angkutan Jalan; dan  

4) Yurisprudensi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang digunakan sebagai penjelas dari bahan hukum 

primer, yang terdiri atas hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian 

yang terkait dengan objek penelitian tersebut. Penulis menggunakan 

bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum 

dan artikel serta literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah merupakan studi kepustakaan atau studi hukum. Studi 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen serta 

tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.  

5. Metode Analisis Data 

“Analisis data adalah proses penafsiran atau memaknai suatu data. 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan 

pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan 

daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologi 
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peneliti diuji”.
8
 Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang dalam skripsi ini dapat dikemukakan dan 

akhirnya digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan 

saran seperlunya. Adapun analisis data yang saya lalukan adalah analisis  

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan 

karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan 

pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil 

penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab 

yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika 

penulisan hukum sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka berisikan mengenai Tinjauan Umum tentang 

Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu-

Lintas, Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Polisi 

Lalu-Lintas, dan Tinjauan Umum tentang  e-tilang. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diuraikan tentang dasar 

peraturan tilang memalui CCTV disinkronkan dengan Undang-Undang Lalu-

                                                             
8
Bambang Waluyo, 1996,  Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,  

hlm. 72. 
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Lintas, Urgensi e-tilang saat ini dan regulasi e-tilang dalam kerangka hukum 

pidana. 

BAB IV Penutup berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


