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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini secara tegas dinyatakan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut 

Penjelasan Umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem 

Pemerintahan Negara dinyatakan : 

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, artinya: “Negara Indonesia 

berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. 

 

Pernyataan di atas membawa konsekuensi, bahwa hukum berperan dalam 

mengatur dan mengawasi pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, dengan 

tujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Di 

samping itu, hukum juga sebagai pengatur, pengawas dan penyelesai konflik yang 

timbul antara manusia sebagai warga negara dan juga antara warga negara dengan 

penguasa, bahkan antar pemegang kekuasaan.
1
 

 

                                                 
1
 Tri Andrisman, Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana, (Lampung: Universitas Lampung, 2010), 

hlm. 48 
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Hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat tidak 

melanggar peraturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat, sehingga 

tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang 

Jalan, di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, bahwa jalan adalah prasarana 

transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan: 

a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan 

jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis 

nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, 

atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi. 

c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat 

kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam 

wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan 

antar pusat permukiman yang berada di kota. 

e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau 

antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

 

Sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, 

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Pihak 

Kepolisian dapat mengenakan sanksi pidana kepada masyarakat yang melanggar 
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penggunaan fungsi jalan umum, karena jalan umum adalah jalan yang 

diselenggarakan oleh negara untuk mendukung kepentingan umum. Dan sudah 

seharusnya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi haruslah memiliki 

izin dari pihak kepolisian agar tidak dikenakan sanksi pidana untuk penggunaan 

jalan tersebut. 

 

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengamannya. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi 

oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan ini terdiri dari ruang 

manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Dan yang 

terakhir adalah ruang pengawasan jalan, yang merupakan ruang tertentu di luar 

ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara 

jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi 

dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. 

 

Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna 

jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang 

menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak 

tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para 

pengguna jalan yang melintas. Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang 

melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.  
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Hal ini sudah sangat jelas diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan yang berbunyi : 

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan; 

2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang milik jalan; 

3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. 

 

Penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh negara memiliki beberapa tujuan yang 

tentunya berpihak kepada rakyat, dan memberi kemudahan bagi rakyat untuk 

melakukan berbagai macam aktivitasnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2004, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan adalah:  

a) Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; 

b) Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; 

c) Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian 

layanan kepada masyarakat; 

d) Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada 

kepentingan masyarakat; 

e) Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk 

mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan 

f) Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. 

 

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai 

peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, 

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.  

 

Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat vital bagi warga 

masyarakat. Namun, di samping itu, banyak sekali aktivitas pelanggaran yang 

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang 
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milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya pelaksanaan atau 

penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara 

perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia 

umumnya, serta pembangunan polisi tidur yang kemudian disebut alat pembatas 

kecepatan oleh warga masyarakat yang tidak memenuhi standar kualifikasi dari 

Kementerian Perhubungan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan No: km 3 tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan. 

Selain itu, ada pula masyarakat yang meminta sumbangan untuk masjid yang 

menggunakan bagian dari jalan yang kemudian berdampak terhadap kelancaran 

jalan, dan pedagang kaki lima yang menggunakan bagian jalan yang dapat 

menganggu terselenggaranya fungsi jalan.  

 

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya 

tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan 

sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang 

mengikatnya, yaitu yang tercantum pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan  

belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima 

ratus juta rupiah).” 

 

Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang 

berbunyi: 
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“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana  dengan pidana penjara paling lama 9 

(Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) “ 

 

Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan yang berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ 

atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 

24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

 

Acara Resepsi Pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda yang 

menghalangi sebagian jalan raya, kemudian masyarakat yang meminta sumbangan 

untuk pembangunan masjid, serta aktivitas berdagang yang dilakukan oleh 

pedagang kaki  lima yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai 

penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan 

Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu 

Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di 

luar fungsi utama dari jalan. Penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan 

termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
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10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan 

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang mengatakan bahwa 

penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, 

kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan 

pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. 

  

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 

Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, alat pembatas kecepatan 

ditempatkan pada jalan di lingkungan permukiman, jalan lokal yang mempunyai 

kelas jalan III C, dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan 

konstruksi. Bentuk Konstruksi alat pembatas kecepatan pun diatur pada Pasal 6 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat 

Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang berbunyi: 

1. Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium 

dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.  

2. Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya 

mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%. 

3. Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15cm. 

4. Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam Lampiran 

gambar 1 keputusan ini. 

 

Sanksi pidana terhadap pelanggaran fungsi jalan atau penggunaan jalan selain 

untuk kegiatan lalu lintas ini semestinya dapat memberikan efek takut bagi 
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masyarakat yang ingin menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya yang 

dilaksanakan tanpa izin dari pihak kepolisian.  

 

Tetapi yang disayangkan adalah masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk 

kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau menyepelekan pengurusan izin yang 

sebenarnya memiliki sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Padahal, sesungguhnya pelanggaran fungsi jalan tersebut 

cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas. Hal ini kerap kali terjadi 

karena kurangnya perhatian dan juga sosialisasi dari pihak Kepolisian terkait 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalamnya 

berisi sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran fungsi jalan 

seperti untuk penyelenggaraan acara resepsi pernikahan atau khitanan, 

pembangunan alat pembatas kecepatan,  penyelenggaraan aktivitas meminta 

sumbangan untuk pembangunan masjid, dan aktivitas berdagang yang dilakukan 

oleh pedagang kaki lima yang menggunakan bagian jalan. 

 

Sanksi pidana terkait pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi ini 

juga nampaknya tidak berjalan, dan ini yang menimbulkan perasaan tidak takut 

bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan. 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan 

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

diharapkan mampu untuk membuat takut atau memberikan efek jera bagi setiap 

orang yang melakukan pelanggaran terhadap fungsi jalan yang dapat 
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mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan atau juga 

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. 

 

Sanksi pidana bagi pelanggar fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan 

pelanggar fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang terdapat pada Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu: 

1. Sanksi Pidana Penjara 

2. Sanksi Denda 

 

Penerapan sanksi pidana tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat umum,  

sehingga masyarakat bisa seenaknya menggunakan jalan untuk kepentingan 

pribadinya. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah 

Hukum Polresta Bandar Lampung)”. 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk pembahasan yang 

bertitik tolak dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian 

terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan?  

b) Apa sajakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum 

pidana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? 

 

2. Ruang Lingkup 

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan yang penulis 

maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau 

ruang lingkup penelitian termasuk ke dalam kajian Hukum Pidana. Ruang lingkup 

penelitian dibatasi pada wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung 

mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

berdasarkan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian 

terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan.  
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b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan 

hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum dan memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat 

dipakai sebagai kajian dalam menentukan langkah kebijakan guna 

menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang dilaksanakan tanpa izin 

dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta 

Bandar Lampung.    

b. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak 

hukum pidana, khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 

masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. 

 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep  yang sebenar-benarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan untuk penelitian. 
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Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian,   

yaitu: 
2
 

1. Total Enforcment, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana 

yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (substantive law of crime). 

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para 

penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain 

mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana 

substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan 

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht 

delicten) 

2. Full Enforcment, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat 

total tersebut dikurangi area of no enforcment dalam penegakan hukum ini 

para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.  

3. Actual E nforcment, menurut Joseph Goldstein fullenforcment ini dianggap not 

a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk 

waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya 

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang 

disebut dengan actual enforcment. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, 

maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum 

pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan. Termasuk di 

dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. 

                                                 
2
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 19,20,21. 
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Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana 

mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika 

terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan 

kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak 

berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang. 

 

Soejono Soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum sebagai berikut:
3
 

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang.  

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. 

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. 

Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka 

                                                 
3
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1983),  hlm. 8 
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penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat 

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan 

penegakan hukum yang baik.  

5. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila 

peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan 
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kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan 

menegakkan peraturan hukum. 

 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan 

hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya 

dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, 

maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Asas 

penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini 

belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan 

dengan itu pula masih banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan 

hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, contohnya yaitu 

mempengaruhi aparatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan 

yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan , yang ditujukan 

kepada diri pribadi, keluarga, atau anak/ kelompoknya.
4
  

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep 

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti.
5
 

 

 

                                                 
4
 Soejono Soekanto, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), hlm. 1 
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 124. 
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Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang 

digunakan dalam digunakan dalam penulisan skripsi. 

a) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, tercantum dalam Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

b) Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tercantum 

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

c) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, tercantum 

dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

d) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pimpinan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi 

kepolisian, tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

e) Kepolisian Resort (Polres) adalah lembaga kepolisian tingkat kabupaten/ kota. 

Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Di 

kota-kota besar, lembaga kepolisian ini bernama Kepolisian Kota Besar 

(Poltabes). Baik Polres maupun Poltabes bertugas mengayomi masyarakat, 
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menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnnya, 

kepolisian tidak boleh membeda-bedakan warga masyarakat sehingga harus 

bersikap dan bertindak adil. 

f) Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,  

tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas 

Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu 

Lintas. 

g) Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu adalah tindakan petugas 

kepolisian dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan 

gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam 

keadaan tertentu, tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain 

Untuk Kegiatan Lalu Lintas. 

h) Keadaan tertentu adalah suatu keadaan sistem lalu lintas yang tidak berfungsi 

untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan adanya perubahan lalu lintas 

secara tiba-tiba atau situasional, tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu 

lintas, pengguna jalan yang diprioritaskan, pekerjaan jalan, bencana alam, 

kecelakaan lalu lintas dan/ atau penyebab lainnya, tercantum dalam Pasal 1 

angka 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan 

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. 
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i) Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas, 

tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas 

Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu 

Lintas. 

j) Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan 

namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang 

lain. 

k) Sanksi Pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita 

miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera 

serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
6
 

l) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana diserta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
7
 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis 

besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang 

masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

 

                                                 
6
Muladi dan Barda Nawawie Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005). 

hlm.155-156. 
7
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008). hlm. 54. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang membahas tentang pengertian jalan dan pelanggaran 

fungsi jalan serta peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

dalam hal ini Polresta Bandar Lampung, dalam penanggulangan  

penggunaan fungsi jalan tanpa izin dari pihak kepolisian untuk 

mengadakan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau 

seluruh jalan. 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan 

untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang 

digunakan terdiri dari  pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terkait 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan 

sebagian atau seluruh fungsi jalan untuk menyelenggarakan acara resepsi 

pernikahan dan upaya penanggulangannya, serta pembahasan mengenai 

faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran fungsi jalan untuk 

acara resepsi pernikahan tanpa izin. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dan memuat kesimpulan secara rinci dari 

hal penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan 

permasalahan yang dikaji. 


