
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.

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 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.

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 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.

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.



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, 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.

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).

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.

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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