
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi sosial antar sesama.

Interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial, karena tanpa adanya

interaksi tidak mungkin ada kehidupan bersama. Gillin dan gillin1 mengatakan

bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara orang perorangan, antara

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok

manusia. Oleh karena itu, manusia seharusnya mempunyai prasarana agar dapat

saling berinteraksi secara intensif.

Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi untuk memudahkan

manusia untuk berpergian dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Pada zaman

modern ini aktifitas manusia sangat terbantu dengan adanya kendaraan bermotor

yang memudahkan setiap pergerakan individu. Sehingga dengan adanya

kendaraan bermotor membuat waktu tempuh lebih singkat dan efisien.

Kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya

sangat diperlukan jalan yang memadai. Perlunya pengaturan lalu lintas yang

mengutamakan ketertiban berkendara serta masalah pelanggaran lalu lintas yang

1 Suwarno. Teori Sosioligi Sebuah Pemikiran Awal. Bandar Lampung. Penerbit Universitas
Lampung. 2011. Hlm. 33.



2

menyebabkan kecelakaan, apalagi yang sangat disayangkan kecelakaan lalu lintas

tersebut dialami oleh anak-anak. Berdasar data Polda Metro Jaya, selama Januari

2015, kecelakaan yang disebabkan pelajar menempati urutan kedua tertinggi

dengan 39 pelaku dari total 375 kasus, tiga tahun terakhir, setiap bulan rata-rata

ada 35 pelajar yang terlibat kecelakaan.2 Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki

peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai

oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar,

tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk

keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Belum siapnya angkutan umum yang bisa menjadi andalan bagi para masyarakat

serta kapasitas angkut yang terbatas menambah permasalahan bagi angkutan jalan

di Indonesia. Hal ini sangat berbeda di negara-negara modern, angkutan umum

justru dirancang dan disiapkan secara efisien sehingga masyarakat merasa lebih

aman dan nyaman untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang semakin pesat tiap tahunnya

juga membuat pembangunan jalan baru semakin sulit. Menurut data korps lalu

lintas kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah kendaraan yang masih

beroperasi di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 104,211 juta unit. Pengguna

kendaraan bermotor di Indonesia meningkat 11% setiap tahunnya, namun

pertumbuhan jalan yang ada di Indonesia hanya 0,01%, itu pun hanya terjadi di

2 http://www.jpnn.com/read/2015/02/15/287562/35-Pelajar-Terlibat-Laka-Lantas. Diakses tanggal
1 Agustus 2015 jam 03.00 WIB.
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jalan-jalan besar yang ada di Indonesia.3 Disiplin berkendara di jalan pun menjadi

sorotan, karena setiap orang yang berkendara memiliki disiplin kendaraan yang

berbeda-beda. Kebanyakan dari para pengendara tidak mengerti ataupun tidak

paham atau pura-pura tidak tahu mengenai tertib berkendara yang baik. Hal ini

mengakibatkan kemacetan hingga kecelakaan akibat tidak tertibnya para

pengendara saat berkendara di jalan raya.

Penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban

jiwa baik meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan dan kerugian material

sangat berpengaruh pada aspek kejiwaan bagi korban dan keluarganya bahkan

berpengaruh pula pada aspek ekonomi. Penyebab kecelakaan ini disebabkan oleh

beberapa fakor yaitu antara lain faktor manusia, faktor kendaraan yang tidak layak

operasional, dan faktor cuaca.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan

yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar.

Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum

yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang

mengakibatkan korban harta benda dan manusia.

Bahkan yang memprihatinkan lagi terdapat anak-anak yang menjadi korban

ataupun menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Cara yang dilakukan untuk

menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak yaitu secara

persuasif dan edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui media

3 Iwan Setiyawan. http://m.tribunnews.com/otomotif/2014/04/15/jumlah-kendaraan-di-indonesia-
capai-104211-juta-unit. Diakses tanggal 1 Agustus 2015 jam 03.10 WIB.
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elektronika maupun media cetak serta melaluli pencegahan bahkan pada upaya

penegakan hukum oleh petugas kepolisian maupun aparat lain yang terkait dalam

masalah keselamatan lalu lintas belum dapat membuahkan hasil yang optimal. Hal

tersebut masih menjadi kendala dikarenakan keterbatasan secara kwantitatif dan

kwalitatif baik sumber daya manusia maupun teknologi yang dimiliki oleh aparat

pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

Anak sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang maha Esa merupakan amanat agar

orang tua bertanggung jawab memberikan pelajaran dan perlindungan sejak anak

dalam kandungan sampai batas usia tertentu. Memaknai pengertian anak perlu

perhatian yang khusus tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of

knowledge), tetapi dapat ditelaah dari sudut pandang sentralisasi kehidupan seperti

agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional

dan aktual dalam lingkungan sosial.

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mencatat pada tahun 2012 pelanggaran lalu

lintas dibawah umur mencapai 6.225 orang, dan 3.755 orang hingga Agustus

2013. Data tersebut berasal dari laporan bukti pelanggaran (tilang) kendaraan

bermotor yang dilakukan oleh kepolisian daerah Lampung. Jumlah pelanggaran

kendaraan bermotor dibawah umur sekitar 2% (dua persen) dari total pelanggaran

pada 2013 yakni 70 ribu pelanggaran lalu lintas, mereka terdiri anak SD, SMP,

dan SMA.4 Pelanggaran lalu lintas sendiri yang dilakukan oleh anak-anak tidak

terlepas dari lemahnya pengawasan orang tua serta kurangnya pengetahuan

tentang berlalu lintas baik oleh orang tua maupun anak. Peningkatan jumlah

4 Dwi Aroem Hadiatie. http://dwiearoem.com/2013/10/bus-sekolah-gratis-salah-satu-solusi-tekan-
kecelakaan-dan-pelanggaran-lalulintas-di-bawah-umur/. diakse pada tanggal 12 Juli 2015 Jam 15.
25 WIB
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pelanggaran disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi

peraturan-peraturan yang berlaku atau norma hukum yang berlaku.

Terdapat 3 (tiga) klasifikasi pelanggaran lalu lintas yaitu:5

1. Pelanggaran Ringan
Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini
adalah pidana maksimal 15 hari - 2 bulan atau denda maksimal Rp. 100.000
sampai Rp. 500.000. terdapat 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu
memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor, serta
tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda.
2. Pelanggaran Sedang
Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana
maksimal tiga sampai empat bulan atau dendamaksimal Rp. 5000.000 sampai Rp.
1.000.000. Sedangkan jenis-jenis mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi
saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.
3. Pelanggaran Berat
Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan
denda maksimal Rp. 1.000.000. pelanggaran yang masuk kategori ini adalah
merusak dan mengganggu fungsi jalan. Lalu, balapan liar di jalan raya, tidak
mengasuransikan awak dan penumpang.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suat keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian

antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah

Undang-Undang yang telah ditetapkan negara dan berlaku secara sah, sedangkan

masyarakat menjadi pelaksananya. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan

begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul

kecelakaan lalu lintas, meski masih ada faktor lain yang menyebabkannya.

Penting adanya peraturan lalu lintas yang mengatur sarana dan prasarana lau

lintas, karena jika terjadi gangguan di jalan raya maka akan mempengaruhi

aktivitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Sehingga dengan adanya peraturan tersebut masyarakat tidak perlu khawatir akan

gangguan di jalan raya dan dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar.

5 Edo Rusyanto. http://edorusyanto.wordpress.com/2015/03/19/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalin-
di-indonesia/. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2015 jam 00.30 WIB.
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Penetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan merupakan landasan dasar bagi para pengguna kendaraan

bermotor dan jasa angkutan umum. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan

dapat menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dengan mengutamakan displin

dalam berkendara di jalan raya, khususnya bagi para pengemudi kendaraan

bermotor pribadi maupun kendaraan umum. Dimana dalam hal berkendara salah

satunya didasarkan pada aturan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur para pengemudi

kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kenyataannya pada saat ini pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki

SIM dan melanggar lalu lintas khususnya terjadi pada anak-anak. Dengan adanya

seorang pengemudi anak-anak di jalan sudah dapat di pastikan bahwa seorang

anak belum memiliki SIM. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengendara

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak luput dari polisi lalu lintas.

Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, pada kenyataan

yang kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka

mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal.

Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari

segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan

karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai SIM.

Sebagian orang tua apabila melihat anaknya sudah bisa mengendarai kendaraan

bermotor mereka merasa hal tersebut sebagai suatu kebanggaan tersendiri,
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padahal apabila seorang anak sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor dapat

merupakan suatu musibah yang dapat merugikan banyak pihak. Kedisiplinan anak

dalam berlalu lintas masih belum bisa teruji, khususnya dalam hal yang berkaitan

dengan kepemilikan SIM. Pada penulisan ini yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang belum berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM, sebagaimana

dalam hal kepemilikan SIM terdapat karakteristik umur seseorang, dari segi usia

kepemilikan SIM yaitu :6

1. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin

Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;

2. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan

3. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (politie

toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi  politik. Di samping

itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang

kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga

pengaman) dan fungsi  bestuur  khususnya dalam hal perizinan atau  begunstiging

(misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).7

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal,

tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walaupun

demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang di hadapi apabila

mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan

6 Undang-Undang Nomor 22 tahun tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 81 ayat 2.
7 Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah
Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, Hlm. 58.
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tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu

khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Anak biasanya masih belum mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir

kurang, kesadaran akan tanggung  jawab rendah dan ditambah lagi kurangnya

pemahaman akan pentingnya keselamatan. Oleh karena itu tindakan kenakalan

yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius,

sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi

lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu

lintas oleh anak ?

2. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan

pelanggaran lalu lintas oleh anak ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana khususnya

mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh
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anak. Lokasi penelitian di wilayah hukum kota Bandar Lampung dengan tahun

penelitian 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu

lintas oleh anak.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan lalu

lintas oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan

pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan

hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan

referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan

tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada

khususnya.
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b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta

memberikan gambaran yang dapat disumbangkan kepada para penegak hukum

dan masyarakat luas mengenai penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak

di kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

untuk penelitian.8

Konsep dari upaya penanggulangan kejahatan menurut Sudarto, terdiri dari:9

1. Preventif
Tindakan preventif yaitu usaha mencegah kejahatan/pelanggaran yang merupakan
bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dalam arti sempit adalah digambarkan
sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas politik kriminil
merupakan keseluruhan fungsi dari penengak hukum, termasuk di dalamnya cara
kerja dari aparat kepolisian. Dalam arti lebih luas, politik kriminil merupakan
keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
2. Represif
Tindakan represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.
3. Kuratif
Tindakan kuratif pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang
seluas-luasnya yaitu usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan
pembedaan sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindakan
represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang
melakukan tindak kejahatan.

8 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986. Hlm. 123.
9 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 113-116.
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Selain penjelasan diatas, perlu diketahui juga bahwa ada beberapa faktor faktor

yang menjadi penyebab dan penghambat dari suatu tindak pidana ataupun

pelanggaran. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok yang mempengaruhi

penegakan hukum antara lain:10

1. Faktor hukum itu sendiri atau peraturan itu sendiri, yaitu yang diartikan
dengan Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang
berlaku umum dan didibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
Dengan demikian maka Undang-undang dalam materil mencakup:
a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu
golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah
negara.
b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2. Faktor penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung dan secara
tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Yang dimaksud
dengan penegak hukum pada kalanganyang secara langsung berkecimpung
dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law
enforcement, akan tetapi peace enforcement. Kalangan tersebut mencakup
ereka yang bertugas dibidang kehakiman, kepolisian, epengacaraan, dan
pemasyarakatan.

3. Faktor saran atau fasilitas, yaitu mencakup antara lain tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut
tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai
tujuannya.

4. Faktor masyarakat, penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena
itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi
penegakkan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Sebagai suatu sistem (atau
subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur,
substansi, dan kebudayaan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta

10 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
Jakarta. 2013. Hlm. 8.
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yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala-gejala tersebut.11 Dalam

penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang

bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan

skripsi ini antara lain:

a) Upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud tertentu.12

b) Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan undang-undang.13

c) Lalu Lintas adalah bejalan bolak-balik atau hilir mudik.14

d) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas

rel.15

e) Pelanggaran adalah suatu perbuatan dapat dipidana baru disadari oleh

umum karena undang-undang menyebutnya sebagai tindak pidana dan

undang-undang mengancamnya dengan pidana.16

f) Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur

18 tahun.17 Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang belum berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM.

g) Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.18

11 Sotandyo Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya. Huma.
Jakarta. 2002. Hlm. 132
12Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher. Hlm.
852.
13 Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty. Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri.
Trans Media Pustaka. Jakarta. Hlm. 1.
14 Poerwadharminta WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2011. Hlm .24.
15 Undang-undan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
16 Tim Visi Adiwidya.Buku Babon Tes TNI-POLRI 2015 Sistem CAT. Visi Media Pustaka. Jakarta.
Hlm. 328.
17 Undang-undang 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
18 http://www.artikata.web.id/penaggulangan.html. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 Jam
12.36 WIB.
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E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab yang tiap

bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun gambaran untuk setiap bab adalah

sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan

menyeluruh serta sistematis menguraikan hal-hal yang terdiri dari Latar

Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

Kerangka Penelitian dan Sistematika Penulisan dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yaitu ketentuan hukum mengenai pelanggaran lalu

lintas yang dilakukan oleh anak dan teori teori yang berkaitan dengan pelanggaran

lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu

langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan

masalah, sumber, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang di analisa tentang fakta-fakta yang di

bahas mengenai upaya Kepolisian Bandar Lampung dalam menertibkan

pengendara kendaraan bermotor oleh anak dan juga faktor penghamat pihak

Kepolisian Bandar Lampung dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor

oleh anak.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi kesimpulan yang di

kemukakan penulis berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan di analisis,

dalam bab ini juga di kemukakan berbagai saran dari penulis yang dihasilkan

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.


