
 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA 

FUNGSI JALAN 

(Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

DANI AJI NUGRAHA 

 

Ada beberapa masyarakat yang menggunakan bagian jalan untuk penyelenggaraan 

kegiatan pribadinya. Hal ini tentunya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan 

yang pada akhirnya tujuan penyelenggaraan jalan oleh negara tidak dapat tercapai. 

Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar 

atau mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan pihak 

kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? dan (2) 

Apa sajakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum 

pidana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan 

empiris. Data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik 

kesimpulan secara induktif. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan 

pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam melakukan penegakan 

hukum pidana terhadap pelanggaran fungsi jalan selama ini berdasarkan diskresi 

kepolisian dan tidak pernah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004  

dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Seperti yang terjadi di Jalan R.E. 

Martadinata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Warga masyarakat 

menggunakan setengah bagian jalan untuk kegiatan pribadinya. Namun pada 

perizinannya, warga tersebut hanya akan menggunakan satu per empat bagian 

jalan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran fungsi jalan. Pihak kepolisian telah  
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memberikan teguran secara tertulis, namun tidak diindahkan oleh warga 

masyarakat yang menggunakan setengah bagian jalan. Ketika polisi mendatangi 

penyelenggaraan acara tersebut untuk melakukan pembongkaran paksa, warga 

masyarakat tersebut akhirnya melakukan pembongkaran tenda yang menggunakan 

setengah bagian jalan. 

Adapun saran yang diberikan adalah Seyogyanya, pihak kepolisian bertindak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena, sanksi pidana 

terhadap poin-poin pelanggaran tersebut telah diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga kelak tidak terjadi lagi tindakan pelanggaran 

terhadap fungsi jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. 
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