
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang hampir semua aspek di

dalamnya diatur oleh hukum. Tujuan dibuatnya hukum ini adalah untuk

menciptakan suatu masyarakat yang tertib, menjamin keadilan sosial dalam

masyarakat dan sarana penggerak pembangunan. Adanya hukum yang dibuat

tersebut sebagai suatu sarana mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan

bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan

sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Salah satu dari banyak aspek yang diatur oleh hukum di negara ini yaitu

mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana

memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 menimbang bahwa “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 wilayah”.
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Penyelenggaraan LLAJ yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut disebutkan

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “LLAJ

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”. Terkait

dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ

merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang

dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Saat ini, banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan

pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran

yang kerap kali terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran LLAJ ini.

Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur

dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009. Sedangkan sanksi berupa ketentuan pidana bagi pelanggaran lalu

lintasnya diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 317. Penindakan

pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di

jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

(selanjutnyad isingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PPNS LLAJ).

Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran LLAJ diperiksa menurut

acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan
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penetapan pengadilan. Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan

menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggar LLAJ.

Penindakan pelanggaran LLAJ sebagaimana didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Adanya Surat Tilang dan sanksi atau denda yang harus dibayarkan terhadap

pelanggaran lalu lintas di jalan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana

ringan dalam ranah hukum pidana, tetapi karakteristik tindakan pemeriksaan

dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum

administrasi.

Seperti yang telah disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan

jalan. Namun di lapangan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut

ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Terlepas dari kurangnya

sosialisasi dari pihak Kepolisian terkait maupun rendahnya pengetahuan

masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta adanya sikap

kurang tanggap dari sebagian masyarakat terhadap himbauan kepolisian untuk

disiplin dalam berlalu lintas.

Pada praktiknya sebagaimana telah diketahui bersama, dalam melakukan

perjalanan seringkali ditemukan para penegak disiplin melakukan razia kepada

pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor demi keamanan dan

kenyamanan berlalu lintas, dimana sudah sepatutnya bagi para pengguna jalan,

baik sepeda motor, mobil dan tranportasi bermotor lainnya untuk melengkapi

peralatan berkendara baik secara fisik maupun administrasi.
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Ketika penegak disiplin tersebut mendapati suatu pelanggaran yang dilakukan

oleh pengendara, maka yang dilakukan adalah menindak sesuai dengan

prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

kemudian menetapkan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) kepada si pelanggar.

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran LLAJ tidak sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas

yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas,

dengan kata lain perkara  pelanggaran  tersebut  tidak  sampai diproses

menurut  hukum. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

baik itu dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Yaitu ketika terjadi pelanggaran, prosesnya diselesaikan dengan cepat melalui

cara “damai.” Sedangkan berdasarkan pengamatan, hal ini dirasa kurang

menimbulkan efek jera bagi si pelanggar. Sudah semestinya ketika terjadi

pelanggaran maka pihak aparat penegak hukum wajib memprosesnya sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan lebih menimbulkan efek

jera bagi si pelanggar untuk berdisiplin dalam berlalu lintas.

Hukum LLAJ yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan

hukum yang berlaku diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran terhadap

LLAJ. Penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas atau tilang harus diterapkan

dimanapun tanpa memandang tempat. Karena pelanggar yang ditilang belum

tentu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terlebih ketika terjadi

pelanggaran perkaranya selesai hanya dengan suap. Terbukti dengan masih

tingginya angka pelanggaran terhadap LLAJ hampir di semua tempat. Masih
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banyak terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas, di pedesaan yang jauh dari

keramaian maupun di perkotaan yang jumlah kendaraannya cukup padat.

Seperti halnya di Kecamatan Natar, yang jumlah penduduknya cukup padat

yang juga mengakibatkan tingginya jumlah kendaraan bermotor. Semakin

tinggi jumlah kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat

pelanggaran terhadap LLAJ. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak

menggunakan helm, muatan kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas,

tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, tidak mampu

menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mampu menunjukkan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta adanya pola perilaku yang

kurang disiplin lainnya dari sebagian besar masyarakat dalam berlalu lintas.

Hal demikianlah yang terjadi di Kecamatan Natar, yang berdasarkan survei

yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu

lintas masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh

oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Bentuk dan Jumlah Pelanggaran LLAJdi Kecamatan Natar per
Oktober-Desember 2013.

No Bentuk Pelanggaran Jumlah
1. Tidak mempunyai SIM 234
2. Tidak mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor)
48

3. Tidak menggunakan helm 56
4. Ketidaklengkapan komponen kendaraan 135
5. Tidak menyalakan lampu utama di siang hari 65
6. Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi

pengendara mobil
121

7. Muatan pada mobil yang melebihi kapasitas 54
Total 713

Sumber: Data Tilang Satlantas Polsek Natar per Oktober-Desember 2013
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Sedangkan hasil observasi atau studi pendahuluan di Dusun II Desa Bumisari

Kecamatan Natar diperoleh data awal yaitu terdapat 178 orang yang pernah

ditilang per Nopember – Januari 2014. Alasannya sebagian besar karena tidak

memiliki SIM, tidak mempunyai STNK, komponen fisik kendaraan yang tidak

lengkap, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, tidak menggunakan

sabuk pengaman sewaktu mengendarai roda empat.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas

disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu minimnya pengetahuan

mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah

kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu

lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang

mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur; sudah

terbiasa melihat orang lain melanggar lalu lintas; hanya patuh ketika ada aparat

penegak hukum (polantas) yang patroli atau melewati pos polisi; memutar

balikkan ungkapan. Sering kali ada ucapan, "peraturan dibuat untuk dilanggar."

Padahal ini Ini sangat menyesatkan; tidak memikirkan keselamatan diri atau

orang lain. Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan

pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety

belt untuk pengemudi roda empat dan wajib memakai helm, kaca spion tetap

terpasang, dan menyalakan lampu pada malam maupun siang hari; melanggar

dengan berbagai alasan; serta yang paling sering terjadi adalah bisa "damai"

ketika tilang. Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi

melanggar peraturan atau tidak lengkapnya surat-surat saat dirazia, hal yang

pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "damai".
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Lalu lintas merupakan hal sangat urgen untuk dikaji, karena lalu lintas

merupakan jantung dalam keberlangsungan mobilitas kehidupan suatu negara.

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan cara “damai” yang kerapkali

terjadi dirasa kurang menimbulkan efek jera bagi si pelanggar, sedangkan

penyelesaian dengan ketentuan hukum yang berlaku akan lebih menimbulkan

efek jera bagi si pelanggar.

Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang

pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu

lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti

mengidentfikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat

tergolong tinggi.

2. Penerapan sanksi tilang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 tentang LLAJ tidak begitu berjalan.

3. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

4. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini tidak meluas

jangkauannya, maka penelitian ini permasalahannya akan dibatasi pada:

“Pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu

lintas”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

adalah “Bagaimanakah pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap

kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis

pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu

lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoretis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperbanyak khasanah

pengetahuan dan penelitian mengenai wilayah kajian Pendidikan
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Kewarganegaraan khusunya bidang hukum dan kemasyarakatan yang

terkait dengan permasalahan hukum lalu lintas dan angkutan jalan

(LLAJ).

b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi aparat penegak disiplin lalu lintas

Memberikan informasi pentingnya melaksanakan prosedur

penindakan pelanggaran lalu lintas (tilang) yang benar sesuai

dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

2) Bagi masyarakat

Memberikan informasi pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas

serta memberikan informasi pentingnya mengetahui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

3) Sebagai suplemen bahan ajar bagi calon guru Mata Pelajaran PKn

yang difokuskan pada materi Hukum.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ruang lingkup PKn

khususnya Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan yang mengkaji

mengenai kedisiplinan dalam berlalu lintas.



10

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah sanksi tilang dan

kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa

Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Dusun II Desa Bumisari

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah di Dusun II Desa

Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian

Pendahuluan oleh Dekan FKIP pada tanggal 24 Desember 2013

sampai dengan tanggal 06 Mei 2014.


