
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Jalan, Bagian Jalan, & Pengelompokan Jalan 

 

1. Pengertian Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan 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. 

 

2. Bagian Jalan 

a. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengamannya. 

b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di 

luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan 

yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. 

c. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar 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. 
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Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: 

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 

f) Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka 

 

3. Pengelompokan Jalan 

Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan 

khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,  

pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah: 

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

jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis 

nasional, serta jalan tol. 

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

yang menghubungkan ibukota 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. 
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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 dalam 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. 

 

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokkan jalan sesuai kelasnya adalah:  

a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu llima ratus) 

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

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

muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton. 

b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu 

lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) 

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

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. 

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu 

seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) 
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milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan 

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. 

d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

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

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

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 

10 (sepuluh) ton. 

 

B. Pengurusan Izin Menggunakan Jalan Selain Untuk Kepentingan Selain  

Lalu Lintas 

 

Berdasarkan 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 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. Izin 

penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan 

pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat 
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diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya 

sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan tersebut harus 

dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Apabila penggunaan jalan selain 

untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan penutupan jalan, kepolisian 

akan menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk 

menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Pasal 17 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, izin penggunaan tersebut akan diberikan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara memperoleh izin penggunaan jalan 

tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada : 

a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada 

Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan Nasional dan 

Jalan Provinsi; 

b. Kapolres/ Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan 

Kabupaten/ Kota; 

c. Kapolsek/ Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa. 

Permohonan tersebut diajukan paling lambat tiga (3) hari kerja sebelum waktu 

pelaksanaan. 
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C. Sanksi Pidana 

1. Pengertian Sanksi Pidana 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum pidana 

menetukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu 

pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. 

Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.
1
 Sanksi pidana 

merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan 

mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan menurut Anttila telah 

berlangsung beratus-ratus tahun. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi 

kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu 

sendiri, bahkan ada yang menyebutkan  sebagai “older philosophy of crime 

control”. 

 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.  

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van 

Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :
2
 

1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, 

peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu.  

                                                 
1
 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung : 

Binacipta, 1987), hlm. 17. 
2
  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), hlm. 2 
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2. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya 

dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan 

itu. 

 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan 

secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-

konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat. 

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan 

karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan 

orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 

 

2. Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut :
 3

 

1. Mencegah melakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat 

2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana 

3. Memulihkan keseimbangan 

4. Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

5. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan berguna, dan 

6. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pedoman pemidanaan dalam 

Pasal 51 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. 

 

Tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : 

1. Pemidanaan bertujuan:  

a. Mencegah dilakukannya  tindak  pidana  dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat;   

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna;  

c. Menyelesaikan konflik yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan  

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

                                                 
3
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

1996), hlm. 117-118 
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2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. 

 

3. Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Indonesia 

Berdasarkan Pasal 10 KUHP ditentukan jenis-jenis pidana sebagai berikut : 

a. Pidana pokok, yaitu : 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara  

3. Pidana kurungan 

4. Pidana denda 

5. Pidana tutupan 

 

b. Pidana tambahan, yaitu : 

1. Pencabutan hak-kak tertentu  

2. Perampasan barang-barang tertentu  

3. Pengumuman putusan hakim.  

 

Jenis-jenis pidana yang tercantum pada Pasal 65 RUU KUHP 2012/2013 sebagai 

berikut : 

1. Pidana pokok terdiri atas:  

a. pidana penjara 

b. pidana tutupan 

c. pidana pengawasan 

d. pidana denda dan      

e. pidana kerja sosial.  

 

2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat 

ringannya pidana. 
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D. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan 

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.  

 

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi memiliki peran yang penting dalam 

bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan 

keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah 

untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu, banyak 

sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya 

adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian 

atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di 

dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Dari sekian banyak masyarakat 

yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak 

memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. 

Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang 

tercantum pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 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. 
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Adapun sanksi bagi seseorang yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di 

dalam ruang manfaat jalan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah: 

“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 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah)”. 

 

Kemudian sanksi bagi seseorang yang mengakibatkan terganggunya  fungsi jalan 

di dalam ruang milik jalan, diatur dalam Pasal 63 ayat (2) 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 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)”. 

rupiah) “ 

 

Dan sanksi bagi seseorang yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi 

jalan, diatur dalam 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) 



30 

 

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, aktivitas meminta sumbangan untuk 

pembangunan masjid, dan aktivitas perdagangan 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. 


