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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh

dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain :

1. Kebijakan Kriminal terhadap pelaksanaan Pasal 107 dan Pasal 293 tentang

Pemberlakuan Light on di Kota Bandar Lampung, melalui upaya penal yang

dilakukan dalam tindak pidana yaitu dengan penegakan hukum pidana atau

lebih tepatnya melalui pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai dari beroperasionalnya

Kepolisian, Pengadilan Sampai dengan pemidanaan atau lebih tepat disebut

sebagai sistem penegakan hukum pidana (Law enforcement), sedangkan

kebijakan kriminal melalui sarana upaya non-penal yang dilakukan  Satuan

Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung sudah bagus, baik dalam sosialisasi

terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas maupun langkah-langkah yang

digunakan dengan pembinaan kekuatan maupun penggunaan kekuatan,

pemberian penyuluhan dan seminar ke kampus serta sekolah-sekolah tentang

Light on dan Sanksi Pidananya. Pelaksanaan peraturan ini secara global pada

tahun 2011 dan tahun 2012 telah berjalan dengan efektif  hingga sekarang dan

dapat dilihat dari tabel tingkat kecelakaan pengendara sepeda motor di jalan

raya dan jumlah pelanggaran terhadap light on,  Sehingga pelaksanaan Pasal

107 dan Pasal 293 terhadap pemberlakuan light on telah berjalan efektif

sesuai dengan tujuan yaitu membantu memperkecil dan menurunkan tingkat

kecelakaan dijalan raya.
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2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan Pasal 107 dan Pasal

293 tentang pemberlakuan light on yaitu terdapat pada :

a. Faktor penegak hukum

Adanya upaya penegakkan hukum yang belum maksimal yang dilakukan

oleh anggota satuan lalu lintas Polresta Bandar Lampung terhadap

masyarakat pengguna jalan atau pengemudi kenderaan bermotor yang

tidak menyalakan lampu utama kenderaan bermotornya pada saat berjalan,

personil  SatLantas yang terbatas dimaksudkan pada jumlah petugas yang

diturunkan pada tiap-tiap ruas jalan di wilayah Kota Bandar lampung

masih mengalami kekurangan sehingga pihak kepolisian Polresta bandar

Lampung mnegalami hambatan atau kesulitan dalam melakukan

penindakan terhadap pelanggaran light on di jalan raya.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

1. Jumlah mobil Patroli yang terbatas

Ketersediaan mobil patroli yang digunakan untuk kepentingan tugas

oleh pihak kepolisian juga mengalami keterbatasan sehingga pihak

kepolisian terhambat pada saat melakukan razia atau Patroli di jalan

raya.

2. Keuangan yang terbatas
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Keuangan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu keuangan yang

dipergunakan untuk biaya akomodasi pada saat melakukan tugas patroli

untuk keperluan-keperluan tugas lainnya.

c. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang didalamnya terkait permasalahan ketidakpedulian

dan kelalaian masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum.hal ini

menjadikan penegakan hukum menjadi terhambat, karena kesadaran

masyarakat terhadap hukum masih kurang, sebagian dari masyarakat awan

menganggap bahwa light on tidak memiliki andil dan tidak berfungsi

untuk memerangi permasalahan lalu lintas, sebagian masyarakat peraturan

light on akan semakin memperburuk kondisi-kondisi pada kendaraannya.

Untuk itu sebagai negara hukum sudah selayaknya sebagai masyarakat

ikut serta dalam mewujudkan kesuksesan peraturan yang sudah ditetapkan

sehingga tercipta kelancaran dan ketertiban saat berkendara.

d. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan mempengaruhi dampak sosialisasi antar sesama

manusia, dapat dikatakan bahwa terlihat jelas perilaku masyarakat yang

tidak peduli dan tidak mengindahkan peraturan yang sudah diciptakan,

karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa suatu aturan hanya akan

membebankan sehingga mereka beranggapan bahwa peraturan tidak

diperlukan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang dapat

mengahambat pelaksanaan suatu aturan hukum, khusunya peraturan light

on.
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B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil kesimpulan, maka penulis

mempunyai saran-saran yang akan disampaikan untuk pelaksanaan Pasal 107

dan Pasal 293 tentang pemberlakuan Light on di Kota Bandar Lampung antara

lain :

1. Penegak Hukum yaitu pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar

Lampung dalam menjalankan tugasnya harus lebih menegaskan kepada

seluruh pengendara bermotor di jalan raya agar tetap mengindahkan serta

mematuhi peraturan hukum berlalu lintas yang sudah diatur dalam Undang-

undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya

pada Pasal 107 dan Pasal 293 tentang sanksi Light on, sanksi tindakan berupa

tindakan langsung lebih ditegaskan agar pengguna kendaraan bermotor

mengetahui dan sadar bahwa pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Kemudian lebih ditekankan kembali bahwa kepatuhan hukum yang harus

ditaati oleh masyarakat bukan menjadi kepentingan pihak-pihak/instansi

terkait dalam mencari suatu keuntungan dari suatu produk hukum yang sudah

diciptakan, melainkan kepatuhan hukum tersebut diciptakan demi

kepentingan bersama, keamanan serta kenyamanan berlalu lintas agar

terciptanya keselamatan dalam berkendara. Sehingga berbagai kenegatifan

yang muncul dalam pandangan masyarakat tentang kurangnya sistem

penegakan hukum oleh kepolisian dapat berubah menjadi lebih baik

sebagaimana fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian.
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2. Masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor serta pengguna Jalan Raya

agar tetap mengindahkan dan mematuhi peraturan Lalu Lintas yang sudah ada

sehingga dapat membantu efektifitas kenyamanan dan keselamatan

berkendara terhadap pengguna jalan serta dapat mengurangi tingkat angka

kecelakaan di Kota Bandar Lampung juga mengurangi tingkat pelanggaran

terhadap lalu lintas sehingga mengkatkan keselamatan berkendara bagi

seluruh pengguna jalan serta membantu meringankan tugas penegak hukum

dan mensukseskan program pemerintah sesuai dengan tujuannya.
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Data gambar yang diambil dari daerah lungsir teluk Bandar Lampung pada saat Traffic
Light


