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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, 

baik dari masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat 

yang berbudaya modern karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu 

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban kebudayaan 

yang ada di dalam masyarakat, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat 

yang berbudaya. Sesuai dengan berkembangan peradaban kebudayaan  

masyarakat maka timbul kejahatan model baru yang belum pernah dilalukan oleh 

manusia atau kejahatan yang tadinya belum ada di dalam masyarakat menjadi ada 

dalam masyarakat, sehingga manusia mempunyai cara-cara yang baru untuk 

melaksanakan kejahatan. 

 

Untuk mengimbangi perkembangan dari suatu model kejahatan baru yang 

dilakukan oleh manusia maka diperlukan suatu kebijakan-kebijakan baru dalam 

sistem hukum yang berlaku di negara ini. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat 

diterapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan baik dalam sistem 

peraturan perundang-undangan pidana ataupun dalam sistem peraturan 

perundang-undangan  administratif, dimana sistem peraturan perundang-undangan 

tersebut dapat terpakai dalam masyarakat. 
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Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga 

kebijakan kriminal dapat berfungsi sebagai pengontrol suatu norma-norma yang 

ada di masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Norma atau 

kaidah adalah anggapan-anggapan yang sedikit atau banyak yang mengikat 

perbuatan seseorang dalam masyarakat atau suatu kelompok dalam masyarakat. 

Anggapan-anggapan ini memberi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat. 

Norma atau kaidah mengandung apa yang seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan atau apa yang diharapkan (yang patut) atau tidak diharapkan (tidak 

patut) (Tri Andrisman, 2007: 2). 

 

Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mencerminkan suatu peraturan yang 

bersifat tegas. Dimana ketegasan dapat terlihat dari sanksi yang diberikan kepada 

pelanggar peraturan dan sanksi yang dikira paling tegas bagi pelanggar peraturan 

adalah sanksi pidana. Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan sanksi 

pidana adalah adanya perbuatan yang dilakukan manusia yang memenuhi 

rumusan delik dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

 

Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah 

kebijakan pencegahan (preventif), dimana kebijakan itu dibuat sebelum terjadinya 

kejahatan. Cara ini berfungsi untuk manakut-nakuti setiap orang agar mereka 

tidak melakukan perbuatan pidana atau kejahatan baik secara menakut-nakuti 

orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah 

menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.  

Kedua adalah kebijakan penegakan hukum atau penangulangan (represif), dimana 
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kebijakan itu dibuat setelah terjadinya kejahatan. Cara ini berfungsi untuk 

mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana 

agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam 

masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 19). Kedua tahap tersebut mempunyai 

cara dan hasil yang berbeda dalam proses menangulangi kejahatan tetapi sama-

sama berfungsi untuk mengurangi atau menanggulangi kejahatan yang dilakukan 

oleh masyarakat. 

 

Kebijakan kriminal sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yang pada 

dasarnya dibuat untuk mensejahterakan masyarakat dan harus merupakan 

kebijakan yang rasional. Dimana kesejahteran masyarakat akan tercipta seiring 

dengan berkurangnya kejahatan. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana 

antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi, ukuran 

rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu 

dalam mencapai tujuannya ( Barda Nawawi Arief, 2002: 224). 

  

Adanya sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan 

yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat 

guna menegakkan norma-norma yang ada di masyarakat itu. Sanksi itu juga 

berfungsi sebagai konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian 

hukum. Sehingga suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipatuhi 

dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan, dimana masyarakat merupakan subjek dari keberlakuan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat. 
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Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada 

kejahatan itu sendiri ( Sholehuddin, 2004: 34). Sanksi pidana merupakan 

penderitaan yang sengaja diberikan atau dibebankan kepada pelanggar sehingga 

diharapkan pelanggar peraturan tidak mengulangi kesahannya lagi. Pelanggar atau 

masyarakat yang pada kodratnya memiliki akal dan perasaan akan berfikir dalam 

berbuat apakah perbuatan yang akan dilakukan tergolong melanggar peraturan 

atau tidak dimana konsekuensi jika melanggar peraturan adalah sanksi pidana. 

  

Keikutsertaan atau peran masyarakat dalam penegakan hukum atau 

penanggulangan kejahatan sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun dalam 

kebijakan kriminal pencegahan, lembaga-lembaga negara dalam sistem peradilan 

pidana  tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru 

merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di 

masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas kejahatan karena masalah tersebut 

merupakan bagian dari kehidupannya. 

 

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung 

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan 

kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran 

dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan 

angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sangat 

bersentuhan dengan masyarakat, dimana terdapat kebijakan-kebijakan baru yang 

sebelumnya belum ada di undang-undang yang lama. Kebijakan-kebijakan 
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kriminalisasi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan berguna untuk mengontrol norma-

norma yang ada di masyarakat, khususnya dalam hal lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

 

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Kebijakan 

Kriminal Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan”. 

 

B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.  Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 

b. Sudah tepatkah kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

 

2.  Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kebijakan kriminal yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Untuk mengatahui tepat atau tidak kriminalisasi dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi kegunaan teoretis 

dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan teori-teori yang diterapkan oleh aparat penegak hukum 

khususnya polisi lalu lintas dan masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan 

jalan. Disamping itu, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan kajian dalam menganalisa masalah-masalah yang 

menyangkut tentang lalu lintas dan angkutan jalan.   

 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pihak pembuat kebijakan hukum pidana.  
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D.  Kerangka Teoretis dan Konseptual 

 

1.  Kerangka Teoretis 

 

Kerangka toeretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:124) 

 

Mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan Simposium 

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang 

antara lain menyatakan: untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak 

kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut: 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat kerena 

merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. 

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan dengan hasilnya yang akan 

dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan 

hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu 

sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. 

3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang 

atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. 

4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, 

sehingga bahaya bagi keseluruhan masyarakat (Barda Nawawi, 2002: 31).   

 

Kebijakan pengunaan sanksi pidana dalam upaya penangulangan kejahatan 

dengan hukum pidana merupakan salah satu obat terakhir atau ultimum remidium, 
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dan dapat digunakan apabila sarana hukum lain seperti perdata dan administrasi 

tidak dapat digunakan secara efektif untuk menangulangi kejahatan (Tri 

Andrisman, 2007: 43). Hal yang melatarbelakangi penggunaan sanksi pidana 

dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya penangulangan kejahatan 

yaitu didasari dengan pemikiran bahwa sanksi pidana dianggap sebagai penguat 

norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

 

A. Mulder (dalam Hamdan, 1997: 20) berpendapat bahwa politik hukum pidana 

ialah garis kebijakan untuk menentukan: 

1.  Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau 

diperbaharui. 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana 

harus dilaksanakan. 

     

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi 

masalah kejahatan tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses 

kebijakan ini. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah sistem 

peradilan pidana yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan 

kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Menurut 

Barda Nawawi Arief (2002: 29), ada dua masalah sentral dalam kebijakan 

kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah 

penentuan:  

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi). 

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.  
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Kebijakan pencegahan (preventif) dan kebijakan penegakan hukum atau 

penangulangan (represif) dalam kebijakan kriminal. Melaksanakan kebijakan 

tersebut berarti memutuskan alternatif mana yang lebih baik dalam mengadakan 

reaksi terhadap kejahatan yang terjadi, dan yang melaksanakan kebijakan ini 

adalah aparat penegak hukum. Pada hakekatnya kebijakan itu dibuat untuk 

masyarakat menjadi terlindungi, aman, dan sejahtera. 

 

2.  Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istlah 

yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:132) 

 

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam 

penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan 

yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan yang resmi, 

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 

(Barda Nawawi Arief, 2002:1) 

b. Kriminalisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses yang 

memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa 

pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh 

masyarakat (http://fifibegenk.wordpress.com, 18 februari 2010 pukul 12.30 

WIB). 
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c. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 

Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna 

Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009) 

d. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu (Tri 

Andrisman, 2007:7). 

 

E.  Sistematika Penulisan 

 

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penulisan skripsi ini dan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

I.   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang 

pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang uraian metode penelitian yang dipergunakan, yang 

terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan, dan 

pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi karakteristik responden, kendala 

dan upaya dalam mengetahui kebijakan kriminal yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan secara singkat dan 

saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Pengertian Kebijakan Kriminal 

 

Kebijaksanaan (policy) merupakan kata istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi 

karena keterbiasaanya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan dalam 

mendefenisikan atau menguraikan istilah tersebut. Istilah kebijakan lebih sering 

dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan 

pemerintah/penguasa serta perilaku negara pada umumnya. Kebijaksanaan 

sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran baik 

pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar, ataupun 

lembaga pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang 

diarahkan pada permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu (Laica Marzuki. 2005: 88).   

 

Sudarto (Sudarto, 1986: 113) pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan 

kriminal (politik kriminal), yaitu: 

Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan 

asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran 

hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan 

keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya 

cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah 

merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan 

norma-norma sentral dari masyarakat.  
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Kesempatan lain beliau juga mengemukakan definisi singkat, bahwa politik 

kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan, yang mencakup kegiatan pembentukan undang-undang 

pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat eksekusi, disamping usaha-

usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana (Sudarto. 1986: 73). Mengenai 

hubungan kata politik dengan kebijakan Sudarto (dalam Hamdan, 1997: 5) 

menerangkan bahwa makna lain dari politik ialah kebijakan yang merupakan 

sinonim dari kata policy. Dari pegertian tersebut maka dijumpailah kata politik 

kriminal atau kebijakan kriminal. 

 

Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan 

(integral) dari kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, dimana 

kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya 

disebut kebijakan penegakan hukum. Dalam lingkup kebijakan penegakan hukum 

ini, hukum administrasi dan hukum keperdataan menempati kedudukan yang 

sama dengan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ini berarti, 

kebijakan perundang-undangan serta penegakan hukum merupakan bagian dari 

kebijakan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan 

utama dari kebijakan atau politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat.  

 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. 

Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana 

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Hal ini, tentunya 
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dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdiri dari subsistem 

kepolisian, subsistem kejaksaan, subsitem pengadilan, dan subsistem lembaga 

pemasyarakatan (Hamdan, 1997: 24).  

 

Kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional tidak terpisahkan dari 

adanya pemerintah atau negara sebagai pemeran utama dalam pembuatan 

kebijakan. Dimana negara melalui badan-badan yang berwenang untuk membuat 

kebijakan yang dikendaki untuk mencapai apa yang dicita-citakan. W.I. Jenkins 

(dalam Laica Marzuki, 2005: 89) merumuskan kebijakan negara (public policy) 

sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil dari seorang 

aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan seleksi dari 

sasaran/tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu dimana 

keputusan ini seyogianya, secara prinsip, berada dalam kekuasaan/kewenangan 

para aktor tersebut untuk mencapainya. 

 

Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari adanya politik hukum pidana, dan 

pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian 

politik hukum. menurut Sudarto (dalam Barda Nawawi Arief, 2002: 24) politik 

hukum adalah: 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan dari negara memalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan 

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

 

 

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, 

hal ini dapat terlihat dari tujuan penanggulangan kejahatan yang tertuang dalam 
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peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan itu 

merupakan hasil kebijakan dari negara memalui badan-badan yang berwenang 

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Mengenai kebijakan 

kriminalisasi, Barda Nawawi Arief (2002:126) merumuskan kebijakan 

kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang 

semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana 

(perbuatan yang dapat dipidana). 

 

Badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan tersebut adalah para 

legislator. Politik hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dengan adanya hukum 

pidana dan sanksinya. Ketika para legislator akan membuat kebijakan tentang 

politik hukum pidana dan sanksi apa yang akan diterapkan dalam peraturan 

perundang-undangan pidana, maka kepentingan kebijakan kriminal menjadi 

sangat penting untuk diperhatikan karena jenis sanksi yang akan diterapkan 

seharusnya sesuai dengan hakekat permasalahan dari delik yang dilarang. 

 

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar 

masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan materi perundang-

undangan itu sendiri. Meteri perundang-undangan itu mencakup kriminalis dan 

dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek 

persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan 

legislasi. 

 

Sebagai salah satu masalah sentaral dalam kebijakan kriminal, sanksi hukum 

pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional karena jika tidak, maka 

akan menimbulkan krisis kelebihan kriminalisasi dan krisis kelampauan batas dari 
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hukum pidana (Barda Nawawi Arief , 2002:33). Pendekatan rasional ini berarti 

suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus 

merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan 

sadar, dan dalam memilih atau menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk 

menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor 

yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam 

kenyataan (Hamdan, 1997: 35). Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk 

kejahatan berbeda, namun yang jelas semua penetapan sanksi dalam hukum 

pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.  

 

B.  Tujuan Kebijakan Kriminal 

 

Kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 

masyarakat guna menanggulangi kejahatan, tertuang dalam politik hukum pidana, 

dimana politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Hukum pidana itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengatur hidup masyarakat 

dan untuk melindungi kepentingan hukum dari dari perbuatan yang hendak 

memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih berat dari sanksi 

cabang hukum yang lain seperti hukum tata negara yang memberikan sanksi 

administrasi dan hukum perdata yang memberikan sanksi perdata. 

 

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam 

hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi 
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dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam hukum perdata 

pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi 

administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan 

meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana 

sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium (Wirjono Prodjodikoro, 

2003: 17). 

 

Didalam perkembangannya, sanksi pidana tidak selalu dipakai dalam perundang-

undangan pidana saja tetapi juga dalam perundang-undangan lain diluar 

perundang-undangan pidana. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai undang-undang 

tentang hal-hal tertentu yang dalam bagian akhirnya atau penghabisan memuat 

ancaman hukuman pidana atas pelanggaran beberapa pasal dari undang-undang 

itu. Pencantuman sanksi pidana tersebut juga dapat diidentifikasikan pada 

perundang-undangan yang subtansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum 

perekonomian. Dimana sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tegas 

dibandingkan sanksi-sanksi bidang hukum lainnya. Semua itu tidak terlepas dari 

tujuan kebijakan kriminal yaitu untuk menegakkan norma-norma sentral dari 

masyarakat guna menanggulangi kejahatan. 

 

Hukum pidana itu dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh para 

pembuat kebijakan. Dan tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik 

secara menakuti-nakuti orang banyak maupun manakut-nakuti orang 

tertentu agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. 

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong 

perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat 

diterima kembali dalam masyarakat (J.B. Daliyo, 2001: 91) 
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Pendekatan humanitis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti 

bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si 

pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup 

bermasyarakat (Hamdan, 1997: 39). Sehingga akhirnya si pelanggar tersebut tidak 

melakukan kembali perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. 

 

Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk 

melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan 

pidana karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan 

aman. Sebaliknya, jika seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan 

karenanya dia dihukum, bila kemudian orang itu sadar setelah bertobat tidak akan 

melakukan perbuatan semacam itu lagi, pada akhirnya masyarakat juga akan 

menjadi aman dan tentram. Oleh karena itu dapat juga dikatakan bahwa tujuan 

hukum pidana sama dengan tujuan kebijakan kriminal yaitu perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

 

C.  Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

 

1.  Latar Belakang Pembaharuan Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan 

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi 

nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan 

perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas 

dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

 

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

dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup 

signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan 

dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya 

ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. 

Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan 

sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan 

efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. 

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi 

administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, 

pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi 

pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara 

Jalan. 

 

Persoalan tentang pembaharuan hukum merupakan suatu permasalahan yang 

selalu timbul dimana-mana terutama sekali pada negara yang sedang berkembang, 

karena dinegara berkembang masih mencari jati diri sebagai negara hukum 
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dengan adanya pembuatan peraturan-peraturan yang baru yang diamanatkan 

masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan peraturan-peraturan tersebut. 

Tuntutan untuk mengadakan pembaharuan yang dimaksud adalah untuk sejalan 

dengan terjadinya proses modernisasi dalam segala aspek dengan didukung oleh 

kemajuan ilmu dan teknologi (Abdurahman, 1980: 1).  

 

Mengenai pembaharuan hukum khususnya hukum pidana, Barda Nawawi Arief 

(2002: 27) mengemukakan bahwa: 

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan 

latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu 

sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum 

pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek sosio-politik, sosio-filosofik, 

sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan 

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, 

makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat 

dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada 

hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan 

terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan 

demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung 

makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum 

pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, 

dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, 

kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.  

 

 

 

2.  Tujuan Pembaharuan Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

Tuntutan untuk mengadakan pembaharuan hukum di negara kita bukanlah suatu 

hal yang baru, tetapi sudah lama didambakan oleh para pencari keadilan dan 

penegak hukum di negara kita ini. Pembahuruan hukum tidak hanya saja 

mengenai pembaharuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sikap, 

pandangan dan penerimaan masyarakat tentang hukum juga harus ikut dirubah, 

sehingga tidak terjadi kegagalan dari usaha-usaha pembaharuan hukum, dalam 
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rangka pembaharuan hukum menurut Richard Lange (dalam Abdurahman, 1980: 

2), ada dua problema pokok yang selalu dihadapi yaitu bahwa disatu pihak ada 

keharusan untuk menserasikan hukum pidana ilmu pengetahuan empiris dengan 

memperhatikan benar-benar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sedangkan 

dilain pihak hukum pidana harus diperbaharui sesuai dengan tingkat kemajuan 

zaman. 

 

Lawrence M. Friedman (dalam Abdurahman, 1980: 28) mengemukakan bahwa:  

Dalam rangka pembaharuan dan pembinaan hukum kita harus melihat 

kepada suatu sistem hukum secara bulat yang mengandung tiga unsur 

yaitu tatanan (structure), materi (substansi), dan budaya hukum (legal 

culture), dimana menurut pendapatnya sering terjadi kegagalan dari pada 

usaha-usaha pembahuruan hukum di negara-negara yang sedang 

berkembang adalah oleh karena kebanyakan usaha tersebut bertumpu pada 

pembaharuan struktur dan substansinya saja sedangkan mengenai budaya 

hukum kurang bahkan tidak mendapat perhatian sama sekali. 

 

 

Mengenai tujuan pembaharuan hukum pidana itu dapat dilihat dari dua sudut 

pendekatan, yaitu: 

 

1.  Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: 

a.  Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada 

hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-

masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka 

mencapai/menunjang tujuan nasional. 

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada 

hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat 

(khususnya upaya penanggulangan kejahatan). 
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c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum 

pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui 

substansi hukum (legal substansi) dalam rangka lebih mengefektifkan 

penegakan hukum. 

 

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai 

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan 

peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan 

sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan 

substansi hukum pidana yang dicita-citakan (Barda Nawawi Arief, 2002: 28) 



 24 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Andrisman, Tri. 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung: Lampung. 

 

Abdurahman. 1980. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Baru 

Di Indonesia. Alumni: Bandung. 

 

Arief, Barda Nawawi.2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra 

Aditya Bakti: Bandung. 

 

____ 2002. Perbandingan Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 

 

Hamdan. 1997. Politik Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 

 

J.B. Daliyo, dkk. 2001. Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa. 

PT. Prenhallindo: Jakarta. 

 

Marzuki, Laica. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel). Tim 

UII Pres: Yogyakarta.  

 

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT. Rafika 

Aditama: Bandung. 

 

Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo 

Persada: Jakarta. 

 

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni: Bandung. 

 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 



 25 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu 

Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. 

 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah atau norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai 

macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan leteratur-literatur yang 

erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

2.   Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan penelitian dilapangan 

dengan melihatpenerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum 

yang berkaiatan dengan peranan dalam proses peradilan pidana serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu para narasumber 

yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai terpenuhi atau tidak 

kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 
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B.  Sumber dan Jenis Data 

 

Penyelesaian skripsi ini, penulis pertama-tama memerlukan bahan atau keterangan 

yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu: 

 

1.   Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara 

mencari dan mengumpulkan data atau keterangan yang sebenarnya dari para 

narasumber yang dilakukan dengan wawancara, objek yang akan 

diwawancarai seperti Polisi Satuan Lalu Lintas, Akademisi, dan Masyarakat. 

 

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh masukan 

informasi tentang hal-hal yang menunjang dalam penelitian yang dilakukan 

dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur peraturan 

perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder 

terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: 

a.   bahan hukum primer 

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan 

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

Angkutan Jalan. 
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b. bahan hukum sekunder 

bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti: literatur-literatur bacaan ilmiah 

yang terdapat dalam putaka. 

c. bahan hukum tersier 

bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-

bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus bahasa, serta sumber 

lain dari media elektronik yang berkaitan dengan penulisan. 

 

C.  Penentuan Populasi dan Sampel 

 

Pengertian populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri 

atau karateristik yang sama. Populasi yang akan ditentukan maka akan timbul 

sampel yang akan dimintai keterangan atau pendapatnya yang kemudian disebut 

responden. Adapun responden sebagai berikut:  

1.  Polisi Lalu Lintas di wilayah Poltabes Bandar Lampung  : 2 orang 

2. Masyarakat pengguna jalan     : 2 orang  

3.  Akademisi (dosen fakultas hukum UNILA)   : 2 orang + 

            6 orang 

 

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada teknik 

pengumpulan data yang relevan dan akurat. Penulis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1.  prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data di dalam skripsi ini yatu dilakukan dengan menggunakan 

cara sebagai berikut: 

a. study kepustakaan 

study kepustakaan yaitu data yang dilakukan terhadap data sekunder 

melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip 

buku-buku dan menelaah literatur peraturan perundang-undangan serta 

bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

b. study lapangan 

study lapangan yaitu melalui wawancara terhadap responden dengan 

mengajukan pertayaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam 

wawancara ini responden dan penulis berhadapan muka langsung. 

 

2.  prosedur pengolahan data 

Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. seleksi data 

seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan 

dibahas dalam penelitian. 

b. klasifikasi data 

klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan 

sehingga sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan pokok bahasan. 
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c. sistematisasi data 

sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian 

ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis 

hingga memudahkan interprestasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-

kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif yaitu suatu cara berpikir yang 

didasarkan pada fakta yang bersifat khusus lalu kemudian diambil kesimpulan 

secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A.  Karakteristik Responden 

 

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, 

terlebih dahulu akan dipaparkan karakteristik pihak-pihak yang telah ditetapkan 

sebagai responden dalam penelitian ini. Berikut data responden yang menjadi 

narasumber peneltian: 

 

1.  Nama  : Rido Rafika 

 NRP  : 77040521 

 Pangkat  : Inspektur Polisi Dua (IPDA) 

 Jabatan  : Korbin Ops 

 Satuan  : Lalu Lintas (Lantas) 

 Kantor/instansi : Poltabes Bandar Lampung 

 

2. Nama  : Deswan  

 NRP  : 84121307 

 Pangkat  : Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) 

 Jabatan  : Staf Lantas Poltabes 

 Satuan  : Lalu Lintas (Lantas) 

 Kantor/instansi : Poltabes Bandar Lampung 
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3. Nama  : Shafruddin 

 Pendidikan : S2 

 Pekerjaan  : Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana 

 Kantor/instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 Status  : PNS 

 

4. Nama  : Yusdianto 

 Pendidikan : S2 

 Pekerjaan  : Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara 

 Kantor/instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 Status  : PNS 

  

5. Nama  : Eddy Piktor 

 Pendidikan : S1 

 Pekerjaan  : Pengusaha Jasa Angkutan (Eksepidisi) 

 Kantor/instansi : Jl. Dr. Sutomo Nomor 37 Hadimulyo Timur Metro Pusat      

  Kota Metro.     

 

6. Nama  : Herry Susanto 

 Pendidikan : D1 

 Pekerjaan  : Wiraswasta 

 Kantor/instansi : Jl. W.R Supratman Nomor 56 Hadimulyo Timur Metro 

 Pusat Kota Metro 
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B.  Kebijakan Kriminal Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan 

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi 

nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan 

perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas 

dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

 

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

telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini 

adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pengembangan yang 

signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab 

dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal, dari pengembangan tersebut banyak 

terdapat ketentuan-ketentuan atau pengaturan baru yang belum ada pada undang-

undang sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel perbandingan pengaturan yang 

telah penulis inventaris. 
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Tabel 1.  Inventarisasi perbandingan pengaturan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-

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

 

UU Nomor 14 Tahun 1992 UU Nomor 22 Tahun 2009 

Bab I Ketentuan Umum Bab I Ketentuan Umum 

Bab II Asas dan Tujuan Bab II Asas dan Tujuan 

Bab III Pembinaan Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan 

Undang-Undang 

Bab IV Prasarana Bab IV Pembinaan 

Bab V Kendaraan Bab V Penyelenggaraan 

Bab VI Pengemudi Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Bab VII Lalu Lintas Bab VII Kendaraan 

Bab VIII Angkutan Bab VIII Pengemudi 

Bab IX Lalu Lintas dan Angkutan 

bagi penderita cacat 

Bab IX Lalu Lintas 

Bab X Dampak Lingkungan Bab X Angkutan 

Bab XI Penyerahan Urusan Bab XI Keamanan dan Keselamatan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Bab XII Penyidikan Bab XII Dampak Lingkungan 

Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIII Pengembangan Industri dan 

Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

Bab XIV Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas 

Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XV Perlakuan Khusus bagi 

Penyandang Cacat, Manusia Usia 

Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan 

Orang Sakit 

Bab XVI Ketentuan Penutup Bab XVI Sistem Informasi dan 

Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

 Bab XVII Sumber Daya Manusia 

 Bab XVIII Peran Serta Masyarakat 

 Bab XIX Penyidikan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

 Bab XX Ketentuan Pidana 

 Bab XXI Ketentuan Peralihan 

 Bab XXII Ketentuan Penutup 

 

Sumber:  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi 

kejahatan dalam masyarakat. Kebijakan kriminal dalam suatu proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan pada hakekatnya untuk menegakkan norma-norma 

sentral dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan, yang mencakup kegiatan 

pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, dan 

aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum pidana. 

 

Pembuatan kebijakan kriminal yang rasional terdiri dari beberapa tahap yang 

mencakup tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang, dalam  tahap 

ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang (kebijakan 

legislatif).  Tahap aplikasi oleh aparat-aparat penegak hukum pidana dari 

kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik, kejaksaan sebagai penunutut, dan 

sampai pengadilan sebagai aparat yang mengadili, dalam tahap ini aparat penegak 

hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang (kebijakan yudikatif). Dan 

yang terakhir adalah tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana, dalam tahap ini 

aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana 

yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan (kebijakan eksekutif atau 

administratif) (Shafruddin, 1998: 4). 

 

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 

sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (bukan atau di luar hukum 

pidana), dan dua sarana tersebut harus saling terpadu dan harmonisasi sehingga 
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kejahatan dapat tertanggulangi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dua sarana tersebut sudah tercermin 

dalam setiap pasal-pasalnya. 

 

1.  Kebijakan Kriminal dengan Sarana Penal dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan 

pada sifat repressive  yaitu penindasan atau pemberantasan atau penumpasan 

(Barda Nawawi Arief, 2002: 42). Sarana penal ini dapat terlihat dengan adanya 

sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sarana penal yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan terdapat dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Dalam bab ini 

dinyatakan dengan jelas sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis-

jenis sanksi tersebut dinyatakan dalam setiap pasal dan terdapat pasal tersendiri 

yang secara jelas menyatakan jenis-jenis sanksi tersebut yaitu Pasal 314 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan: Selain pidana penjara, 

kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana 

tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang 

diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.  

 

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

merupakan undang-undang pidana yang tidak dikodifikasikan (di luar KUHP), 

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

Jalan terdapat perubahan yang sangat besar di bidang lalu lintas, dimana undang-
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undang lalu lintas yang lama yaitu  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih bersifat samar-samar antara 

undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana atau undang-undang 

pidana yang berlaku khusus. 

 

Diketahui bahwa undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana atau 

undang-undang pidana yang tidak dikodifikasikan merupakan kelompok undang-

undang pidana khusus (Sudarto, 1986: 63). Dikatakan undang-undang 

administratif yang memuat sanksi pidana karena dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya terdapat satu jenis 

tindak pidana yaitu tindak pidana pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 68 

yang menyatakan: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 

55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, 

Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.  

 

Adanya unsur administrasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan adanya kata izin yang terdapat 

dalam Pasal 41 yang menyatakan: 

(1) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat 

dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia. 

(2) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin. 

(3) Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

merupakan undang-undang pidana yang berlaku khusus, hal ini dapat  dilihat 

dengan adanya jenis-jenis tindak pidana yang ada yaitu tindak pidana pelanggaran 

dan tindak pidana kejahatan. Pasal 316 menyatakan sebagai berikut: 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1),  Pasal 

276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 

284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 

291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 

298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 

305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah 

pelanggaran. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 

277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan. 

 

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

juga masih mengatur mengenai tindak pidana administrasi terutama mengenai 

penggunaan kewenangan yaitu mengatur para pihak penyelengara jalan yang 

bertanggung jawab mengenai penggunaan dan perlengkapan jalan dan para pihak 

tersebut adalah pemerintah untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, 

dan badan usaha jalan tol untuk jalan tol. Pengaturan tersebut tertuang dalam 

banyak pasal dan salah satunya Pasal 23 dan Pasal 24  Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 yang menyatakan: 
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Pasal 23 

(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau 

peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di 

bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

Pasal 24 

(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang 

rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. 

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau 

rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu 

Lintas. 

 

Ciri tindak pidana administrasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat dalam Pasal 76 yang 

menyatakan sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) 

atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembayaran denda; 

c. pembekuan izin; dan/atau 

d. pencabutan izin. 
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(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar 

ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembayaran denda; dan/atau 

c. penutupan bengkel umum. 

(3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) 

atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembayaran denda; 

c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau 

d. pencabutan sertifikat pengesah. 

(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan 

Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

Yusdianto berpendapat, dengan adanya unsur kejahatan di Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 maka undang-undang tentang lalu lintas bukan lagi 

undang-undang dengan tindak pidana ringan tetapi sudah menjadi tindak pidana 

berat, dan proses penyelesaiannya juga menggunakan cara penyelesaian tindak 

pidana berat. Mengenai pemberlakuan undang-undang ini dan hubunganya dengan 

KUHP maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih didahulukan 

berlakunya daripada KUHP. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum umum atau 
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prinsip hukum yaitu asas lex specialis derogat legi generalis, asas ini 

menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan khusus didahulukan 

berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum (Armen Yasir, 

2007: 60). 

 

Rido Rafika berpendapat, pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diatur 

secara jelas mengenai kecelakaan lalu lintas dan dalam proses penanganan 

perkaranya juga masih menggunakan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Tetapi dengan adanya 

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

maka proses penanganan perkara laka lantas tidak lagi berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

Ranah kebijakan kriminal melalui sarana penal memang menjadi kewenangan 

penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya Sistem Peradilan Pidana yang dapat 

melakukan penyelidikan, penuntutan, memberikan pidana kepada pelaku 

kejahatan, dan pemidanaan di sistem pemasyarakatan yang dilakukan oleh 

kepolisian pada tingkat penyelidikan, kejaksaan pada tingkat penunututan, 

pengadilan pada tingkat pemberian pidana, dan lembaga pemasyarakatan pada 

tingkat pemidanaan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari 

kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat 

berpotensi memunculkan anarki, hal ini dapat terlihat pada masyarakat yang main 

hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban 

sampai meninggal. 
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2.  Kebijakan Kriminal dengan Sarana Non-Penal dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

 

Sarana non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih 

menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan atau penangkalan atau 

pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-

suburkan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2002: 42). Dengan demikian, maka 

upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan 

upaya politik atau kebijakan kriminal. 

 

Sarana non-penal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam Bab IV tentang 

Pembinaan dan Bab V tentang Penyelenggaraan. Dalam Bab IV tentang 

Pembinaan, pemerintah melakukan pembinaan atas lalu lintas dan angkutan jalan. 

Pembinaan tersebut dilakukan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, sampai 

pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan jaringan jalan wilayah masing-

masing. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang terdapat 

dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan.  

 

Bab IV ini juga terdapat pemberian bimbingan terhadap perusahaan angkutan 

umum di provinsi dan kabupaten atau kota yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) 

huruf b yang menyatakan sebagai berikut: Pemberian bimbingan, pelatihan, 
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sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi. Dan Pasal 6 

ayat (4) huruf b yang menyatakan sebagai berikut: Pemberian bimbingan, 

pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di 

kabupaten/kota. Sehingga para supir angkutan umum yang biasa mengendarai 

kendaraannya tidak tertib menjadi tertib dan pada akhirnya tindak pidana lalu 

lintas dapat diminimalisasi. 

 

Bab V tentang Penyelenggaraan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat (Pasal 7 ayat 

(1)). Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam Pasal 8 

yaitu meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan 

prasarana jalan. Dalam bab ini juga diatur mengenai pendidikan berlalu lintas 

yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan sebagai berikut: Urusan 

pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan 

Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu 

Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Dengan adanya pendidikan berlalu lintas menjadi sangatlah jelas 

adanya kebijakan non-penal karena pendidikan berlalu lintas yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat menangani faktor-faktor kondusif atau masalah-masalah 

sosial penyebab terjadinya kejahatan.  
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Rido Rafika berpendapat, pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat 

(2) huruf e yang menyatakan: Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sudah melakukan kegiatan pendidikan berlalu lintas yang ditujukan kepada 

masyarakat. Pendidikan berlalu lintas sudah mulai diperkenalkan kepada lembaga 

pendidikan, dimana di lembaga pendidikan lebih mudah menyerap materi yang 

diberikan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga pendidikan 

yang diperkenalkan pendidikan berlalu lintas dimulai dari tingkat yang paling 

dasar yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai dengan lembaga 

pendidikan yang paling atas yaitu Perguruan Tinggi (PT). 

 

Materi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat nalar pemikiran siswa, seperti 

pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) pelajaran pertama yang diberikan 

biasanya baru perkenalan tentang jenis-jenis dan fungsi rambu-rambu lalu lintas, 

dan dari tingkat inilah pemikiran masyarakat mengenai tertib berlalu lintas dapat 

tercipta sesuai dengan yang diharapkan karena jika dari usia dini sudah mengerti 

mengenai peraturan berlalu lintas maka sampai usia dewasa akan mudah untuk 

mematuhi peraturan berlalu lintas. Sampai dengan lembaga pendidikan yang 

paling atas yaitu Perguruan Tinggi (PT) materi yang diberikan sudah lebih 

meningkat seperti mengenai keselamatan dalam berlalu lintas dan kepatuhan atas 

peraturan berlalu lintas. 
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Pendidikan berlalu lintas dalam waktu yang akan datang akan masuk dalam 

kurikulum pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan penandatanganan 

kesepakatan antara Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 

dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohamad Nuh untuk mewujudkan 

pendidikan lalu lintas ke dalam pendidikan nasional. Dan diharapkan dengan 

adanya kurikulum pendidikan berlalu lintas diharapkan tingkat disiplin berlalu 

lintas meningkat. 

 

Pendidikan berlalu lintas juga dilakukan di luar lembaga pendidikan, pendidikan 

berlalu lintas langsung diberikan kepada masyarakat pengguna jalan yaitu dengan 

cara sosialisasi langsung yang dilakukan di jalan raya. Sosialisasi yang bersifat 

lansung ini lebih menekankan pada pengenalan peraturan perundang-undangan 

yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dimana dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat sanksi-

sanksi pidana yang lebih berat dari undang-undang sebelumnya. 

 

C.  Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

 

Kebijakan kriminal atau upaya rasional dalam penaggulangan kejahatan pada 

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dalam rangka kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu 

dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terdapat perubahan yang sangat besar di bidang lalu lintas. Dalam undang-undang 

tersebut terdapat perubahan yang sangat besar yaitu dengan adanya jenis tindak 

pidana kejahatan dimana dalam undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum 

ada jenis tindak pidana kejahatan. Pasal yang menyebut dengan jelas adanya jenis 

tindak pidana kejahatan yaitu terdapat dalam Pasal 316 ayat (2) yang menyatakan 

sebagai berikut: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 

ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan. 

 

Beberapa narasumber yang terdiri atas beberapa elemen yang berhasil penulis 

mintai keterangan, adanya jenis tindak pidana kejahatan dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendapat 

tanggapan yang saling berbeda, hal ini sesuai dengan status golongan masing-

masing narasumber. Dan dalam tulisan ini penulis memintai keterangan terhadap 

beberapa pasal yang dianggap bersentuhan langsung kepada masyarakat. 

 

Rido Rafika berpendapat, dengan adanya jenis tindak pidana kejahatan dalam 

undang-undang lalu lintas merupakan sebuah kebijakan yang tepat. Dikatakan 

sudah tepat karena dalam undang-undang sebelumnya hanya tedapat jenis tindak 

pidana pelanggaran, dimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana dalam 

bidang lalu lintas kurang mencerminkan keadilan bagi korban. Terdapat beberapa 

perkara yang dalam prosesnya tidak dilanjutkan ke pengadilan karena kedua belah 

pihak yaitu pelaku dan korban sudah melakukan perdamaian di luar proses 

peradilan pidana. Tidak berlanjutnya perkara tersebut menurutnya, karena 
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kepolisian mempunyai sebuah kewenangan yang disebut dengan deskresi, dan 

lebih lanjut menurutnya pengenaan sanksi pada undang-undang sebelunya hanya 

hanya berupa tilang. 

 

Shafruddin berpendapat, adanya jenis tindak pidana kejahatan dalam Undang-

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

tepat dalam rangka melindungi warga masyarakat dari bahaya yang berhubungan 

dengan lalu lintas. Begitu juga menurut Yusdianto, ia sangat setuju dengan adanya 

jenis tindak pidana kejahatan dalam undang-undang tersebut, karena dengan 

adanya jenis tindak pidana kejahatan dapat berfungsi sebagai penegasan dari 

undang-undang yang lama dan sesuai dengan tujuan dan asas sebuah peraturan 

perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

 

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

banyak terdapat perubahan dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Dalam 

undang-undang ini banyak perbuatan-perbuatan yang sebelumnya belum diatur 

dalam undang-undang yang lama. Seperti Pasal 273 yang menyatakan sebagai 

berikut: 

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki 

Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan 

dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara 
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paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua 

puluh juta rupiah). 

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang 

rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 

banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 

 

Rido Rafika sangat setuju dengan adanya pasal 273 tersebut karena selama ini bila 

terjadi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan jalan seperti: jalan 

berlubang dan tidak adanya rambu lalu lintas, pihak yang merasa dirugikan yaitu 

pengendara kendaraan bermotor tidak tahu harus meminta pertanggungjawaban 

kepada siapa, tetapi dengan adanya pasal 273 dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka bila terdapat peristiwa 

seperti di atas maka menjadi jelas pihak mana yang akan dimintai 

pertanggungjawaban.  

 

Lebih lanjut menurut Shafruddin, sebenarnya secara kelayakan masyarakat hal ini 

sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan apa yang terjadi selama ini 
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merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab. Menurutnya apabila ada jalan 

berlubang, ada tikungan dan jalan menurun dan untuk menghindari bahaya 

pmerintah wajib untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kecalakaan tetapi 

yang terjadi selama ini pemerintah hanya melakukan pengalihan tanggung jawab, 

bentuk pengalihan tanggung jawab itu yaitu pemerintah apabila ada jalan 

berlubang hanya memasang tanda peringatan bahaya dan setelah terjadi 

kecalakaan pemerintah melepas tanggung jawab dan meletakkan kesalahan 

kesalahaan kepada pengendara kendaraan karena tidak hati-hati. Dari sisi ilmu 

pemerintahan sudah dari dulu pemerintah bertanggung jawab tetapi karena tidak 

ada ketentuan pidana dan menganut asas legalitas maka sanksi moral saja yang 

dapat diberikan. Dan setelah adanya pasal 273 dalam undang-undang ini sangat 

melindungi masyarakat pengguna jalan.  

 

Undang-undang ini juga mengatur sebuah ketentuan yang memperjelas bahwa 

undang-undang ini merupakan undang-undang pidana yang berlaku khusus, yaitu 

mengenai kecalakaan lalu lintas. Pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum 

diatur secara jelas mengenai kecelakaan lalu lintas dan dalam proses penanganan 

perkaranya juga masih menggunakan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. 

 

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

kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan.Pasal yang 

mengatur secara jelas tentang kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 310, 
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Pasal 311, Pasal 312. Dan isi salah satu pasal tersebut adalah Pasal 310 yang 

menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 310 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah). 
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Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan pasal yang berisi ketentuan baru yang belum 

ada di undang-undang sebelumnya, dan untuk pasal Pasal 312 sudah pernah ada 

pada undang-undang sebelumnya yaitu terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi merupakan 

golongan tindak pidana pelanggaran dan sanksinya pun masih ringan. Dengan 

adanya Pasal 312 maka tujuan kebijakan kriminal sudah tepat karena menurut 

penulis, seseorang yang melarikan diri setelah menabrak seseorang merupakan 

perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. 

 

Eddy Piktor berpendapat, mengenai Pasal 310 bahwa kriminalisasi yang terdapat 

dalam pasal tersebut tidak tepat karena menurutnya kecelakaan lalu lintas 

merupakan sebuah musibah dan semua pengemudi kendaraan pasti tidak 

menginginkan mengalami kecelakaan. Pasal 310 sebaiknya digolongkan sebagai 

tindak pidana pelanggaran dengan sanksi yang ringan, berbeda dengan Pasal 311 

yang dilakukan dengan sengaja sehingga Pasal 311 digolongkan sebagai tindak 

pidana kejahatan sudah tepat. 

 

Rido Rafika berpendapat, terdapat pasal yang mewajibkan pengendara sepeda 

motor menghidupkan lampu utama pada siang hari yaitu Pasal 293 ayat (2) yang 

menyatakan: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa 

menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau 

denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Menurutnya, jumlah 

kecelakaan lalu lintas sudah pada batas yang menghawatirkan dengan korban 
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lebih dari setengahnya adalah pengendara sepeda motor sehingga dengan adanya 

pasal tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.  

 

Shafruddin berpendapat, Pasal 293 ayat (2)  tersebut kurang tepat bila diterapkan 

secara nasional dan lebih baik bila diterapkan melalui peraturan daerah. 

Menurutnya, Indonesia adalah wilayah yang luas dengan keadaan disetiap daerah 

berbeda-beda sehingga pasal tersebut tidak berguna seluruh wilayah Indonesia, 

menghidupkan lampu membutuhkan energi yang tidak sedikit dan tidak tepat 

dengan adanya program penghematan energi, pasal ini dapat dikatakan 

bertentangan dengan perencanaan pembangunan nasional.  

 

Eddy Piktor yang merupakan masyarakat pengguna jalan dan biasa mengendarai 

kendaraan roda empat berpendapat, dengan adanya pasal tersebut sangat 

membantunya dalam hal bertransportasi karena sepeda motor yang ukurannya 

kecil sehingga kadang-kadang jika ada kendaraan dari belakang yang akan 

menyalip ia tidak mengetahuinya, tetapi dengan menghidupkan lampu utama 

maka ia dapat mengetahui apabila ada sepeda motor dibelakang kendaraanya 

karena terdapat pantulan sinar lampu sepeda motor dari kaca sepion. Menurut 

Herry Susanto, ia merasa keberatan dengan pasal ini karena ia merasa boros 

dengan bohlam lampu yang sering putus.  
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V. PENUTUP 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam 

Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

1. Bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana 

hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan kebijakan hukum pidana 

haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar. 

Artinya, pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk 

menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua 

faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu 

dalam kenyataannya. Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk 

kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan, praktek selama ini 

belum mengikutsertakan secara terlembaga aktor-aktor non SPP. Kebijakan 

kriminal pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah 

kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (preventif atau tahap non-

penal). Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah 

kejahatan terjadi (represif atau tahap penal). Dua tahap kebijakan kriminal 

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

Angkutan Jalan sudah banyak tertuang pada setiap pasalnya, perapannya pada 
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tahap non-penal sangatlah kurang walau sudah ada upaya yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pada tahap penal sudah dapat 

diterapkan karena ranah kebijakan kriminal tahap penal memang menjadi 

kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya SPP yang dapat 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku 

kejahatan. 

 

2. Bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan baru (kriminalisasi) dalam 

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

Jalan, sudah sesuai dengan tujuan kebijakan kriminal dimana kebijakan 

kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Ketentuan-ketentuan baru (kriminalisasi) tersebut yang paling 

membedakan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah adanya kualifikasi tindak pidana 

kejahatan. Dengan andanya tindak pidana kejahatan, maka Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai undang-undang pidana yang 

berlaku khusus,  karena dalam penyelesaian perkara dalam bidang lalu lintas 

lebih mendahulukan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat sanksi pidana yang lebih berat dan 

ada yang lebih ringan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dan 

dengan adanya hal tersebut maka pembaharuan undang-undang lalu lintas 

sangatlah tepat karena sangat memperhatikan keadaan sosial masyarakat 

Indonesia. 
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B.  Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam 

kesempatan ini disarankan sebagai berikut: 

 

1. Agar kebijakan kriminal dapat tercapai sesui dengan tujuannya yaitu untuk 

menanggulangi kejahatan dalam masyarakat maka lembaga-lembaga yang 

berperan dalam kebijakan kriminal (legislatif, aparat penegak hukum, dan 

aparat pelaksana pidana) lebih berperan aktif pada kebijakan kriminal 

tahap non-penal dan penal, terlebih pada tahap non-penal karena jika tahap 

non-penal dapat diterapkan secara maksimal maka pelaku tindak pidana 

lalu lintas dapat berkurang. 

 

2. Agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian dapat menjalankan 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maksimal, dan warga 

masyarakat sebagai pengguna jalan dapat mematuhi segala ketentuan 

tersebut.  


