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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG 

DILAKUKAN GOLONGAN KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE 

OLEH DINAS PERHUBUNGAN 

(Studi Kasus di Sukoharjo) 

Abstrak 

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pembawa muatan berat 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui bagaimana Efektivitas Rambu-rambu terhadap Pelanggaranyang 

Dilakukan Golongan Kendaraan yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan, 

mengetahui Bagaimana Efektivitas Penurunan Barang terhadap Pelanggaranyang 

Dilakukan Golongan Kendaraan yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan 

dan mengetahui bagaimana Efektivitas Tilang terhadap Pelanggaran yang 

Dilakukan Golongan Kendaraan yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian deskripsi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hal-hal yang mendorong dan atau 

menyebabkan para pengemudi melakukan tindak pidana pelanggaran tonase jalan 

berasal dari berbagai faktor yang antara lain lapangan yaitu kurangnya perhatian 

dan perawatan rambu-rambu jalan oleh pihak terkait dan kurangnya kesaradan 

dari pribadi pengendara itu sendiri. Proses sistem penegakan hukum terhadap 

pelaku pelanggar tonase jalan mengutamakan pendekatan yang bersifat preventif 

yaitu berupa tindakan pencegahan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas serta meminimalisir terjadinya 

pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kemacetan di jalan raya 

yakni dengan pemasangan rambu-rambu, pemasangan marka jalan, dan 

menugaskan petugas lapangan. Solusi untuk dapat ditegakkannya sistem lalu 

lintas dan angkutan jalan adalah dengan dilakukannya pemberdayaan dan 

peningkatan kualitas dari Dinas Perhubungan ataupun dari petugas Dinas 

Perhubungan itu sendiri (penyidik PPNS Dinas Perhubungan). 

Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran kendaraan, dinas perhubungan. 

Abstract 

Traffic violations committed by heavy-duty vehicles are regulated in Law Number 

22 Year 2009. This study aims to find out how the Signs Effectiveness of 

Violations by Vehicle Groups that Exceeds Tonnage by the Transportation 

Agency, to find out How Effectiveness of Decreasing Goods on Violations by 

Groups Vehicles that Exceed Tonnage by the Transportation Agency and know 

how the Effectiveness of the Tickets against Violations by the Vehicle Group 

Exceeding Tonnage by the Transportation Agency. This research uses an 

empirical juridical approach. Type of research description. The results showed 

that the things that encourage and / or cause drivers to commit a criminal offense 

for road tonnage are derived from various factors including the field, namely the 

lack of attention and care of road signs by related parties and the lack of 

scholarship from the driver himself. The process of law enforcement systems for 

road tonnage offenders prioritizes a preventive approach in the form of preventive 
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measures to realize security, safety, order and smooth traffic and minimize the 

occurrence of violations that can cause accidents and congestion on the highway, 

namely by installing signs, installation of road markings, and assign field officers. 

The solution to be able to uphold the traffic system and road transportation is by 

conducting empowerment and improving the quality of the Transportation Agency 

or from the Transportation Service officers themselves (PPNS investigators of the 

Transportation Agency). 

Keywords: Law Enforcement, Vehicle Violations, Transportation Agency 

1. PENDAHULUAN

Transportasi berasal dari kata Latin “transporate”, trans berarti seberang atau 

sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi 

berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke 

tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan 

mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lainnya. Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan 

transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan 

menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut (Herry, 

2014). 

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam/modal/jenisnya 

(modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari 

segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudaut teknis serta alat 

angkutnya. 

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial dalam transportasi. 

Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagai pemakainya. 

Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak 

dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, 

jalan kereta api, jalan air, dalan jalan udara (Herry, 2014). 

Jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan 

buatan (artifical). Jalan alam merupakan pemberian alam dan karenanya tersedia 

bagi setiap orang tanpa (atau hampir tidak) adanya suatu beban ongkos 

pemakainya, seperti: jalan setapak, sungai, danau, dan udara. Sedangkan jalan 

buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan 
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sejumlah dana investasi bagi pembiayaan tertentu untuk membuat konstruksinya 

dan pemeliharaannya (Herry, 2014). 

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna 

mengatur kendaraan di jalan raya. Kendaraan berupa kendaraan umum maupun 

kendaraan angkutan barang. Salah satu isi dari Undang-undang tersebut adalah 

daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan 

Bermotor. Bahwa setiap kendaraan memiliki pengelompokannya menurut kelas 

jalannya masing masing. 

Pengelompokan ini didasarkan pada golongan kelas dari mulai kendaraan 

kecil hingga kendaraan besar. Guna dari penggolongan kendaraan ini adalah untuk 

mencegah kerusakan lingkungan (jalan ) dan juga mencegah kerusakan terhadap 

kendaraan pengangkut beban yang memngangkutnya. Sesuai dengan Pasal 19 ayat 

( 2 ) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, telah mengatur bahwa: 

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan terdiri atas:  Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui 

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima 

ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) 

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan 

muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, 

lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran 

lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak 

melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat 

ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; Jalan kelas 

III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, 

ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling 

tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 

(delapan) ton; dan jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui 
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Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) 

milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran 

paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 

lebih dari 10 (sepuluh) ton. 

Penggolongan jalan tersebut didasarkan pada beban angkut yang mampu 

dilewati oleh kendaraan yang merupakan dasar oleh Aparat Penegak Hukum 

maupun Dinas Terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar, maka 

dari itu Aparat Penegak Hukum maupun Dinas terkait untuk memberikan sanksi 

kepada pelanggar. 

Apabila terjadi kelalaian maka akan menimbulkan kerusakan jalan yang 

akan merugikan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, pemerintah 

mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman. Dalam hal ini pihak yang 

berperan dalam menegakkan pelanggaran tonase jalan yang berlebihan adalah 

Dinas Perhubungan. 

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pembawa muatan 

berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307. Hukum 

pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang olen undang-undang. Tujuan 

suatu hukum pidana adalah memberikan sanksi kepada seseorang supaya tidak 

melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan mendidik atau mengarahkan 

seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan bisa 

diterima lagi oleh masyarakat. Sejauh ini telah banyak rambu-rambu yang telah 

dibuat oleh Dinas Perhubungan. 

Rambu rambu lalu lintas menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Rambu Lalu Lintas adalah bagian 

perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, kalimat, dan/atau perpaduan 

yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi 

Pengguna Jalan.” 

Rambu-rambu dimaksudkan agar pengendara dapat mematuhi peraturan 

yang ada dan mengerti segala akibat dari pelanggaran rambu-rambu tersebut. 

Apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut 
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dimaksudkan agar pengguna jalan jera. Terutama untuk truk pembawa muatan 

barang ada aturan tertentu. Berat barang yang di bawa harus sesuai dengan 

peraturan yang ada. Jika melanggar akan ditindaklanjuti dengan penurunan 

barang. 

“Penurunan barang dilakukan karena menyalahi aturan Over Dimensi Over 

Loading (ODOL). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kemenrtian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat 

kelebihan tonase (overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai 

Rp 43 triliun. Angka tersebut merupakan rata-rata per tahun akibat perbaikan 

jalan. Apabila kelebihan muatan dan dimensi itu dapat diminimalkan, akan 

berdampak pada penghematan anggaran negara”. Apabila masih ada truk yang 

membawa muatan berlebih, maka sanksi tegasnya berupa tilang. 

Tilang adalah sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar aturan lalu lintas. 

Mengenai kendaraan bermuatan berlebih. Sanksi tilang berupa sanksi administrasi 

yang dilayangkan oleh Dinas Perhubungan Sukoharjo dan selanjutnya ditindak 

lanjuti oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo guna membayar sanksi administrasi 

tersebut. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian hukum dengan mengambil judul “Penegakan Hukum 

Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Golongan Kendaraan yang Melebihi 

Tonase oleh Dinas Perhubungan.” 

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini 

mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang 

membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini snagat 

relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini 

mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui 

ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social 

science research)”. Jenis penelitian deskripsi. Penilitian deskripsi adalah 

penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, atau akurat terhadap 



6 

suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-

faktor tertentu” (Ali, 2009). Menggunakan jenis data primer, Data yang berisi 

sejumlah keterangan atau fakta yang didapat dari hasil observasi maupun 

dokumen yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang 

berkaitan langsung dengan kasus yang akan diangkat oleh penulis dan data 

sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data 

dengan cara membaca atau mencatat data pada literatur-literatur yang 

berhubungan dengan kasus penegakan hukum terhadap pelanggaran yang 

dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase dan studi wawancara, yaitu 

dengan melakukan wawancara secara langsung dengan petugas Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh data tentang kasus yang 

akan diteliti. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode analisis menggunakan metode 

analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

tedapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta 

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2009). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penegakan Hukum terhadap Kendaraan sebagai Tindak Pidana 

Pelanggaran Tonase Jalan 

Pada umumnya sistem penegakan hukum terhadap kendaraan mengutamakan 

pendekatan yang bersifat preventif yaitu berupa tindakan pencegahan untuk 

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas 

serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan 

dan kemacetan di jalan raya yakni dengan pemasangan rambu-rambu, 

pemasangan marka jalan, dan menugaskan petugas lapangan, hal tersebut 

meliputi: Pencegahan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pada kendaraan dengan izin 

khusus. Penindakan dilakukan oleh dinas perhubungan. Dan pembinaan, 
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pengarahan, identifikasi kendaraan, peringatan kemudian penilangan berupa 

denda yang dilakukan oleh pengadilan. 

Dalam hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 tahun 2012 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Tahap Pemeriksaan, Pemeriksaan dilakukan 

karena adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan 

bermotor dan memerlukan pendalaman lebih lanjut., Tahap Penindakan, 

Penindakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan dasar indikasi pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor telah memenuhi kriteria 

pelanggaran sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan kendaraan bermotor setelah 

dilakukanya pemeriksaan dan atas temuan yang tidak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Tahap persidangan,Sidang merupakan suatu pertemuan formil 

antara beberapa orang untuk membicarakan dan memutuskan suatu permasalahan. 

Pada kasus tilang, sidang pelanggaran tindak pidana akan dilakukan di pengadilan 

negeri atau kejaksaan sesuai dengan surat tilang yang ditujukan kepada pelanggar. 

Proses persidangan meliputi pembacaan dakwaan oleh hakim, pemutusan perkara 

kemudian denda atau vonis sesuai tindak pidana pelanggaran yang dilakukan. 

Sedangkan untuk pelanggar yang tidak menghadiri proses persidangan akan 

dilakukan pemblokiran surat pajak kendaraan bermotor terkait. 

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengemudi untuk Melakukan 

Tindak Pidana Pelangaran Tonase Jalan 

Dalam hal penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai efektifitas rambu, 

efektifitas penuruan barang dan tilang, dan kendala penegakan hukum tentang 

beban kendaraan dengan cara wawancara secara langsung terhadap petugas 

operasional pengendalian dinas perhubungan Kabupaten Sukoharjo, yang dapat 

diuraikan dalam penjelasan berikut ini: 

Budaya mempengaruhi perilaku dan kehidupan masyarakat dalam berlalu 

lintas, kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya menjadi faktor utama 

dalam kedisiplinan berlalu lintas, pendidikan sejak dini menjadi hal paling 

mendasar untuk penanaman kesadaran dan pembentukan karakter seseorang 

terutama di jalan raya. Selain itu, perlu digencarkanya sosialisasi dari pihak terkait 
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untuk memberitahukan kepada para pengendara kendaraan bermotor tentang 

keselamatan berkendara di jalan raya berupa larangan-larangan dan peraturan-

peraturan yang tidak boleh dilanggar di jalan raya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Atas dasar hal tersebut, peneliti ingin meneliti tentang ke-efekifan dan 

keefisienan rambu-rambu di jalan raya, efek jera tilang dan penurunan barang, 

serta kendala-kendala dinas terkait dalam penegakan hukum tentang beban 

kendaraan. Wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 6 September 2019 

sekitar pukul 13.30 WIB di Pos Pantau Lalu Lintas Angkutan Dinas Perhubungan 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab para pelaku pelanggar aturan lalu 

lintas sebagai berikut, Ketidaktahuan pengendara kendaraan bermotor, Minimnya 

pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas, Kesadaran 

pengendara kendaraan bermotor, Kendaraan tidak layak jalan atau tidak 

memenuhi standar, Terbiasa melihat pelanggaran lalu lintas, Hanya patuh ketika 

ada petugas yang berjaga, Adanya persepsi masyarakat “peraturan untuk 

dilanggar”, Tidak memikirkan keselamatan dan orang lain, Damai tilang, Kondisi 

jalan. 

Pada kasus tindak pidana ringan yaitu pelanggaran lalu lintas tonase jalan 

yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor bermuatan berat, tidak ada pidana 

yang memberatkan bagi pelaggar karena hanya akan dikenakan hukuman berupa 

saksi tilang dan denda. Sanksi tilang dan denda tersebut hanya diberlakukan di 

tempat dan pada saat pelanggaran terjadi, sedangkan untuk penurunan barang 

pada kasus muatan barang berlebih hanya dapat dilakukan di jembatan timbang 

yang tersedia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan yang lebih mengedepankan tindakan berupa sanksi tilang dan 

denda, sedangkan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, hingga proses peradilan 

hanya sebagai formalitas karena tindak pidana ringan tersebut sudah menjadi hal 

biasa bagi pelanggar sehingga tidak ada kekhawatiran serta efek jera yang 

ditimbulkan dari sanksi tilang dan denda dijatuhkan. Apabila tersangka 
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pelanggaran tonase jalan dilakukan oleh orang yang  berasal dari luar kota maka 

dimungkinkan untuk mendapatkan sanksi yang berbeda, berlaku juga untuk 

pelanggar yang tidak memiliki lisensi dalam mengendarai kendaraan bermuatan 

berat. 

Dalam tindak pidana ringan sangat diperlukan sarana prasarana dan petugas 

berwenang yang memadai sebagai upaya dalam penegakan hukum pidana yang 

berlaku. Faktor utama dari seringnya terjadi pelanggaran kendaraan bertonase 

berat adalah lemahnya pengawasan dari petugas yang berwenang sehingga 

pelanggar mampu dengan leluasa memacu kendaraanya yang melebihi beban 

tonase jalan di golongan jalan yang seharusnya. 

3.3. Solusi Pidana Yang Pantas Untuk Diterapkan Terhadap Pelanggar 

Beban Tonase Jalan 

Solusi untuk dapat ditegakkannya sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah 

dengan dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan kualitas dari Dinas 

Perhubungan ataupun dari petugas Dinas Perhubungan itu sendiri (Penyidik PPNS 

Dinas Perhubungan). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, upaya penegakan 

lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan sesuai Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan.  

Penelitian ini yang secara khusus dilakukan di Sukoharjo atas peran dan 

tanggung jawab Dinas Perhubungan Sukoharjo dalam penegakan Undang-Undang 

Lalu Lintas dapat dilihat bahwa kekurangan petugas lapangan Dinas Perhubungan 

untuk dapat melakukan penindakan pelanggraan lalu lintas masih dirasa sangat 

minim, hal ini karena dalam Dinas Perhubungan Sukoharjo hanya memiliki satu 

pos pantau lalu lintas angkutan saja. Minimnya pos pantau lalu lintas angkutan 

Dinas Perhubungan Sukoharjo ini dapat menjadi kendala penegakan lalu lintas itu 

sendiri karena penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan yang 

dilakukan oleh petugas lapangan yang tengah bertugas di pos pantau lalu lintas 

dinas perhubungan dengan dilakukan koordinasi dan pendampingan dari 

kepolisian membutuhkan kemampuan penafsiran, dan pengaplikasian 

kedayagunaan, pemahaman, dan penafsiran undang-undang lalu lintas dan 

angkutan jalan. 
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Peningkatan kualitas pegawai dinas perhubungan sendiri juga harus lebih 

mendapat perhatian dari pusat agar dapat dibentuk suatu sistem jaringan informasi 

dan komunikasi dinas perhubungan yang benar-benar dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

Perlunya peran pemerintah dan/atau pusat dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap dinas perhubungan adalah salah satu upaya peningkatan 

mutu yang harus dilakukan untuk membentuk suatu lembaga pengatur, penyusun, 

perencana sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.  

Sedangkan untuk masalah tumpang tindih tindakan dinas perhubungan dan 

kepolisian dijalan dalam melakukan pendindakan atas pelanggaran lalu lintas 

secara struktur telah tersusun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya telah dibagi peran dan 

kewenangan pinas perhubungan dan kepolisian dalam melakukan penindakan 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Untuk dinas perhubungan sebagai 

sarana untuk melakukan penegakan lalu lintas dapat dilakukan oleh petugas 

lapangan dinas perhubungan yang telah diberi kewenangan khusus oleh undang 

undang untuk dapat melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dengan 

melakukan koordinasi dan pendampingan. 

Dalam penegakan peraturan lalu lintas dari dinas terkait perlu melakukan 

beberapa tindakan agar peratutran lalu lintas dapat dijalankan secara efektif, 

diantaranya: Penambahan pos pantau lalu lintas di titik-titik yang sering terjadi 

pelanggaran. Koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Dinas 

Perhubungan Kota Surakarta. Peningkatan kelas jalan dengan koordinasi 

pemerintah daerah. 

Pemantauan kendaraan yang memiliki beban berlebih dapat dilakukan 

dengan lebih efektif dan efisien, serta distribusi industri dan manufaktur sehingga 

mempersingkat waktu dan jarak tempuh dalam rangka pemerataan pembangunan 

sumber daya dan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi 

Jalan dan Status Jalan Pasal 13.  
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Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan hal sebagai berikut: Berperan penting dalam pelayanan 

terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya. Semakin 

dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangnan sistem transportasi. Lebih 

banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang 

baru, dan/atau semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas 

wilayah yang dilayani. 

Dengan demikian pemantauan kendaraan yang memiliki beban tonase 

berlebih dapat dioptimalkan antar kabupaten-kabupaten. Peningkatan kelas jalan 

dapat memberikan dampak positif yang menunjang mobilitas perekonomian dan 

perindustrian di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan kabupaten sekitarnya. 

4. PENUTUP

Hal-hal yang mendorong dan atau menyebabkan para pengemudi melakukan 

tindak pidana pelanggaran tonase jalan berasal dari berbagai faktor yang antara 

lain lapangan yaitu kurangnya perhatian dan perawatan rambu-rambu jalan oleh 

pihak terkait dan kurangnya kesaradan dari pribadi pengendara itu sendiri. 

Proses sistem penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar tonase jalan 

mengutamakan pendekatan yang bersifat preventif yaitu berupa tindakan 

pencegahan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran berlalu lintas serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat 

menyebabkan kecelakaan dan kemacetan di jalan raya yakni dengan pemasangan 

rambu-rambu, pemasangan marka jalan, dan menugaskan petugas lapangan. 

Solusi untuk dapat ditegakkannya sistem lalu lintas dan angkutan jalan 

adalah dengan dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan kualitas dari Dinas 

Perhubungan ataupun dari petugas Dinas Perhubungan itu sendiri (penyidik PPNS 

Dinas Perhubungan). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, upaya penegakan 

lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan sesuai Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan. 

Sedangkan untuk pelaku pelanggar tindak pidana pelanggaran tonase akan 

diterapan sanksi diantaranya sanksi tilang dan pemberhentian paksa dan 
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penurunan beban di tempat. Karena pada dasarnya sistem peradilan tindak pidana 

ringan pelanggaran tonase jalan adalah hal yang harus ditegakkan. Penahanan 

kendaraan merupakan upaya terakhir apabila terdapat indikasi-indikasi 

pelanggaran yang berlawanan dengan hukum. Selain itu juga perlu dilihat 

pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam menentukan 

tindakan terhadap tindak pidana kepada pelanggar  lalu lintas sebagai pelaku 

tindak pidana ringan. 

Peran Dinas Perhubugan Kabupaten Sukoharjo sangat diperlukan untuk 

mengajak masyarakat terutama pengemudi kendaraan bermotor bermuatan berat 

untuk menanamkan mengenai bahaya pelanggaran beban tonase jalan baik 

mengenai bahaya sebagai pengemudi maupun pengguna jalan lain serta masa 

penggunaan jalan. 

Dalam menjatuhkan pidana kepada pelanggar lalu lintas kendaraan 

bermotor beban tonase jalan sebagai pelaku tindak pidana ringan, perlu dilakukan 

diversi dan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi pemerataan 

perekonomian serta perkembangan industri di Kabupaten Sukoharjo dan 

sekitarnya untuk tercapainya suatu keadilan restoratif bagi masyarakat pada 

umumya. 

Dalam menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor 

beban tonase jalan, perlu penambahan pos pantau lalu lintas kendaraan serta 

penyiagaan petugas lapangan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran 

lalu lintas. Dalam penegakan peraturan lalu lintas dari dinas terkait perlu 

melakukan beberapa tindakan agar peratutran lalu lintas dapat dijalankan secara 

efektif. 
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