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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Lalu lintas adalah salah satu permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di 

Indonesia. Ini telah terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya jumlah 

kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kendaraan yang 

beredar di kota-kota besar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini 

berpengaruh terhadap keamanan berlalu lintas, yang dapat menimbulkan 

pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu 

lintas.  

 

Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah 

absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji 

mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta 

korban luka-luka akibat kecelakaan. Keadaan ini membuktikan perwujudan dari 

perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan lalu lintas ini selain 

berpengaruh buruk (negatif) tetapi juga dapat berpngaruh baik (positif). 

 

Keselamatan jalan merupakan salah satu isu global di dunia saat ini, hal ini terjadi 

demikian karena ternyata di dunia ini setiap tahunnya sekitar 1 juta orang 

meninggal dunia dan lebih dari 50 juta orang luka akibat kecelakaan lalu lintas di 
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jalan. Dari korban ini 75% diantaranya terjadi di Negara-negara transisi dan angka 

ini diperkirakan sekitar 2% sampai 4% dari GDP.
1
 Kecelakaan lalu lintas pada 

tahun 2020 diperkirakan akan menjadi  penyebab utama kematian no 3 di dunia 

setelah kanker dan stroke, oleh karena itu tidaklah mengherankan jika tema World 

Health Organization (WHO) pada tahun 2004 adalah Road Safety is No Accident 

(kenyamanan berkendaraan tanpa adanya kecelakaan).
2
 

 

Memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, sehingga lalu lintas dan 

angkutan jalan penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 

angkuatan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien 

serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai 

pendorong  penggerak pembangunan nasional. 

  

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek 

pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk 

keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah 

Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembanguan dari 

segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik 

saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi 

kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, 

karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong 

                                                           
1
 Dapat dilihat di http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000834/uii-skripsi-06410162-

zaenal%20sekty%20wijaya-06410162-ZAENAL%20SEKTY%20WIJAYA-8708683580-

bab%201.pdf diakses pada 18 Desember 2012 pukul 11.00 WIB 
2
 Ibid 

http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000834/uii-skripsi-06410162-zaenal%20sekty%20wijaya-06410162-ZAENAL%20SEKTY%20WIJAYA-8708683580-bab%201.pdf
http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000834/uii-skripsi-06410162-zaenal%20sekty%20wijaya-06410162-ZAENAL%20SEKTY%20WIJAYA-8708683580-bab%201.pdf
http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000834/uii-skripsi-06410162-zaenal%20sekty%20wijaya-06410162-ZAENAL%20SEKTY%20WIJAYA-8708683580-bab%201.pdf
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terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud 

bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang 

lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya. 

 

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam 

mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian 

kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat 

mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang 

berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat 

internasional.  

 

Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi 

terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan 

kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa 

pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk 

kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan 

peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam 

alasan. 

 

Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-

undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan 

dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan 

diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan 
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pidana.
3
 Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun 

yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada 

para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika 

kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.
4
 Akibat hukum dari 

kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab 

terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian 

material yang ditimbulkan. 

 

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) 

faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan 

raya dan faktor lingkungan.
5
 Pada hakikatnya pelanggaran atau kecelakaan yang 

terjadi di jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terletak 

pada pemakai jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi 

peraturan yang berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai 

pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab 

utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi 

masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si 

pelanggar itu tertangkap oleh petugas. Sebagai contoh adalah saat rambu-rambu 

menunjukkan bahwa lampu merah tidak boleh jalan namun banyak yang 

menerobos lampu merah tersebut dan ia baru merasa bersalah setelah ia 

tertangkap polisi. 

 

                                                           
3
 Satochid Kartanegara, 2001. Hukum Pidana Bagian Pertama. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 

hlm.4 
4
 Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan, Jakarta:CV Rajawali, hlm.152 

5
 Soerjono Soekanto, 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum). Bandung: 

Mandar Maju, hlm.27 
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Di Indonesia salah satu lembaga yang mengurusi mengenai lalu lintas adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga 

eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon 

merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal 

dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan 

horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada 

tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-

badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, 

sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian 

kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
6
 

 

Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta 

menegakkan hukum. Inti dari Pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian 

dalam ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita ditinjau dari sisi 

penegakkan hukum, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah 

dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana sebagian terbesar negara 

didunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada 

organisasi Angkatan Bersenjata. 

 

Satuan lalu lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

                                                           
6
 Philipus M. Hadjon,1995. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, hlm.78 
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pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi 

dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu 

lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan kepada 

masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor 

utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah yang 

dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas. 

 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dibantu 

oleh:
7
 

1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang 

bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum 

2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas 

melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas 

3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani 

administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi 

4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas bertugas menyelenggarakan 

administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap 

perkara kecelakaan lalu lintas menperoleh kepastian hukum dan 

terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran 

lalu lintas. 

                                                           
7
 Sumber berasal dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 
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Unit kecelakaan (Laka) selain bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam 

rangka penegakan hukum juga memiliki fungsi yaitu mendatangi tempat kejadian 

dengan segera, menolong korban kecelekaan, melakukan tindakan pertama di 

tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran 

lalu lintas, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan perkara. 

 

Salah satu tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran 

lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan 

dan keselamatan berlalu lintas. Sesuai Pasal 12 PP No 80 tahun 2012 ini 

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 

(enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas 

dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan. Hal ini dilakukan berdasarkan 

pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan 

kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan 

bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan 

persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian 

kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan 

pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai ini dijelaskan pada 

Pasal 13 PP No 80 tahun 2012. 
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Adapun pejabat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) berwenang 

beroperasi di jalan raya bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai penyelenggara 

operasi uji petik di jembatan timbang terhadap seluruh kendaraan bermotor 

angkutan jalan barang, tambahan trayek dan layak jalan merupakan kewenangan 

mutlak DLLAJR. Maksud uji petik disini adalah agar ada tuntutan dalam 

pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pelanggaran 

kelebihan muatan barang. Dengan demikian pejabat DLLAJR tidak 

diperkenankan melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 

raya. Tugas tersebut merupakan wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

Tabel 1. Data Jumlah Kecelakaan di Kota Bandar Lampung 

No. Tahun Jumlah Kecelakaan 

1 2009 477 

2 2010 425 

3 2011 367 

4 2012 323 

 

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

 

 

Perhatikan data jumlah kecelakaan di Kota Bandar Lampung diatas. Berbeda 

dengan kota-kota besar di Indonesia pada umumnya, di Kota Bandar Lampung 

jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun cenderung menurun. Dari data 

tersebut menunjukan bahwa di bidang pembangunan di Kota Bandar Lampung 

mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah angka 

kecelakaan lalu lintas di kota yang menjadi ibukota Provinsi Lampung tersebut.  
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Dari data diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian untuk 

dapat mengetahui peran atau upaya seperti apa yang telah dilakukan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan 

kecelakaan berdasarkan UU No 22 tahun 2009 dan PP No 80 tahun 2012 oleh 

Satlantas Polresta Bandar Lampung, sehingga angka kecelakaan lalu lintas yang 

terjadi kota tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Peran Polri Dalam Mengatasi Peningkatan Jumlah Kecelakaan di Jalan 

Raya Berdasarkan PP No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang 

menyangkut Peran Polri Dalam Mengatasi Peningkatan Jumlah Kecelekaan di 

Jalan Raya Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:  

 

a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Satlantas Polresta 

Bandar Lampung sebagai salah satu upaya mengatasi peningkatan jumlah 

kecelakaan di jalan raya berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012? 

 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Satlantas Polresta Bandar 

Lampung dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagai upaya mengatasi 

peningkatan kecelakaan di jalan raya? 
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2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian meliputi: lingkup pembahasan adalah upaya penegakan 

hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelekaan lalu lintas 

oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung di wilayah hukum Kepolisian 

Ressort Kota Bandar Lampung (Polresta Bandar Lampung). Sedangkan lingkup 

bidang ilmu bagian hukum pidana adalah Studi Lembaga Penegak Hukum. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai peranan 

Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan penegakan hukum 

dalam salah satu upaya mengatasi peningkatan jumlah kecelakaan di jalan 

raya berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012. 

 

b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor-faktor 

penghambat Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan 

penegakan hukum sebagai upaya mengatasi peningkatan kecelakaan di jalan 

raya. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum 

khususnya yang berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas 

di jalan raya khususnya di Kota Bandar Lampung. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak Satuan Lalu Lintas 

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yaitu upaya apa yang harus 

dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

dalam mengatasi peningkatan kecelakaan di jalan raya.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Pada setiap penelitian  selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini 

karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.
8
 

 

Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi 

adalah teori peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, teori peran 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: 

Rajawali, hlm.124 
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adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan 

(role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
9
 

 

Teori peran dibagi menjadi:
10

 

1. Peranan ideal (Ideal Role) yaitu status yang diberikan kepada masyarakat 

karena perilaku penting yang ditetapkan dalam masyarakat. 

2. Peranan yang seharusnya (Expected Role) yaitu status yang diberikan sesuai 

dengan ketentuan atau kinerjanya. 

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (Perceived Role) yaitu suatu peran 

yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran 

sendiri. 

 

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai 

berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang 

dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, 1983. Op. Cit, hlm.212-213 

10
 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.124 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 

Peranan yang dikemukakan diatas merupakan sebagai perilaku dari individu. 

Peranan yang dibahas dalam hal ini adalah peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian 

Kota Bandar Lampung. Dalam menggunakan teori peranan tersebut penulis akan 

menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya represif 

(Penal Policy), serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 

 

Menurut Marc Ancel penanggulangan kejahatan Penal Policy adalah suatu ilmu 

sekaligus seni yang ada pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk 

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga 

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
11

 

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan:
12

 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application) 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. 

 

Menurut Sudarto penanggulangan kejahatan Penal Policy adalah:
13

 

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

                                                           
11

 Barda Nawawi Arief, 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Bunga Rampai, hlm.23 
12

 Ibid, hlm.45 
13

 Ibid, hlm.26  
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b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan. 

 

 

Menurut A. Mullder penanggulangan kejahatan bersifat Penal Policy adalah:
14

 

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau 

diperbarui. 

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana 

harus dilakukan. 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono, 

Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:
15

 

1. Faktor Undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum 

dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. 

2. Faktor Penegak Hukum adalah yakni pihak pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan 

hukum. 

4. Faktor Masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan di mana 

hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor Budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

                                                           
14

 Ibid, hlm.27 
15

 Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.8 
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2.  Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti.
16

 

 

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

 

a. Peranan adalah serangkaian usaha, kegiatan pekerjaan yang sejenis di dalam 

melaksanakan tugas yang ada. (SKEP KALEMDIKLAT POLRI) 

b. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan 

ketentraman dan ketertiban umum (melanggar orang yang melanggar 

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang 

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).
17

 

c. Unit Satlantas salah satu bagian unit yang berada pada Polresta Bandar 

Lampung yang dibagi lagi menjadi 4 Sub Unit dari Satlantas tersebut. 

Diantaranya Unit Laka, Unit Regident, Unit Dikyasa, Unit Turjawali. 

d. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu 

lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah 

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas 

pendukungnya.
18

 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.132 
17

 W.J.S. Purwodarminto,1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.763 
18

 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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e. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa 

lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang 

mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda.
19

 

f. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
20

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka Penulis membuat Sistimatika Penulisan sebagai berikut: 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari 

pokok-pokok bahasan mengenai Peran Polri Dalam Mengatasi Jumlah Kecelakaan 

di Jalan Raya Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

 

 

                                                           
19

 Ramdlon Naning, 1990. Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum 

Dalam Lalu Lintas. Bandung: Mandar Maju, hlm.19 
20

 Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 22 tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan 

jawaban tentang pelaksanaan penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran 

dan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung 

sebagai salah satu upaya mengatasi peningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya. 

 

V. PENUTUP 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran 

mengenai Peran Polri dalam mengatasi jumlah kecelakaan di jalan raya 

Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 


