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Abstract 

Traffic and land transportation has a strategic role in promoting the development of national 

development by developing potential and its role to achieve prosperity, security, and comfort 

in  traffic to avoid the occurrence of a variety of offenses that cause harm to self or others 

drivers. Thus, to discuss the issues that will be discussed penelititan the type that will be used 

is that empirical research is descriptive analysis is to conduct field research and literature 

pertaining to traffic and road transportation. Thus, to manage traffic safely and comfortably 

the traffic regulations must be executed properly where all crimes must be accounted for by 

the offender so as to provide a deterrent effect on criminals. So that law enforcement can 

minimize criminal violations such as socialization, increase the participation of the society, 

the traffic education from an early age so that later when adult children will be aware of and 

used in traffic and can create safety and comfort in road cross. 

Keywords: traffic, land transportation 

 

Intisari 

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam memajukan 

perkembangan pembangunan nasional dengan mengembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan lesejahtraan, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas  untuk 

menghindari akan terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerugian 

terhadap diri pengemudi maupun orang lain. Dengan demikian untuk membahas masalah 

yang akan di bahas maka jenis penelititan yang akan digunakan adalah penelitian empiris 

yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan 

yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian, untuk mengatur lalu 

lintas yang aman dan nyaman maka peraturan-peraturan berlalu lintas harus dijalankan 

sebagimana mestinya dimana  segala tindak kejahatan harus dipertanggungjawabkan oleh 

pelaku tersebut sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. 

Sehingga aparat penegak hukum dapat meminimalisir pelanggaran tindak pidana tersebut 

seperti melakukan sosialisasi, meningkatkan peran serta dari masyarakat, menerapkan 

pendidikan  berlalu lintas sejak usia dini sehingga kelak bila sudah dewasa anak-anak akan 

sadar dan terbiasa dalam berlalu lintas serta dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan 

dalam berlalu lintas. 

Kata Kunci: lalu lintas, angkutan jalan 
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A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

telah dianugrahi beribu pulau yang terletak 

memanjang di garis khatulistiwa serta di 

antara dua benua dan dua samudra sehingga 

mempunyai posisi dan peranan yang sangat 

penting dan strategis untuk mendukung 

pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, 

serta menciptakan ketertiban dunia dan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Luasnya wilayah Indonesia membuat lalu 

lintas dan angkutan jalan mempunyai peran 

strategis dalam mendukung pembangunan 

nasional. 

Seiring berkembangnya zaman, 

kebutuhan manusia terhadap alat angkutan 

jalan dan jalan raya juga menjadi semakin 

tinggi. Hampir setiap hari manusia memulai 

aktifitasnya untuk berpindah dari satu 

tempat ketempat lain dengan menggunakan 

angkutan jalan seperti mobil, sepeda motor, 

angkutan umum dan lain-lain. Kebutuhan 

akan perpindahan dalam suatu masyarakat, 

baik orang maupun barang akan 

menimbulkan pengangkutan. Untuk 

melakukan pengangkutan tersebut 

dibutuhkan alat-alat angkutan, pergerakan 

dari alat angkutan tersebut secara 

keseluruhanlah yang akhirnya menimbulkan 

lalu lintas.
1
 Kebutuhan masyarakat atas alat 

transportasi dan jalan raya diikuti oleh 

                                                        
1
  Alik Ansyori Almansyah, Rekayasa Lalu Lintas, 

Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 

2005, hlm. 2. 

kemajuan teknologi otomotif yang 

berkembang dengan cepat, sehingga makin 

lama jumlah alat transportasi yang ada di 

tengah-tengah masyarakat semakin 

bertambah banyak memenuhi ruas-ruas jalan 

raya di Indonesia. 

Banyak moda transportasi di jalan 

raya dan juga semakin padatnya jumlah 

penduduk diiringi oleh sifat manusia yang 

selalu ingin melakukan hal-hal yang praktis, 

sehingga terkadang peraturan lalu lintas 

yang ada menjadi tidak diindahkan lagi oleh 

para pengguna jalan raya yang berakibat 

kepada terjadinya pelanggaran hukum. 

Pelanggaran ringan lalu lintas seperti 

tidak memakai helm, menerobos lampu 

merah, tidak memiliki surat izin mengemudi 

(SIM) atau surat tanda nomor kendaraan 

(STNK), tidak menyalakan lampu utama 

pada kendaraan roda dua dan becak 

bermotor di anggap sudah membudaya di 

kalangan masyarakat. Pelanggaran ringan 

lalu lintas  sudah selalu dijumpai di setiap 

operasi tertib lalu lintas. Walaupun di 

anggap sebagai pelanggran hukum yang 

ringan tetapi pengguna jalan tidak boleh 

mengabaikannya, karena kecelakaan lalu 

lintas sering berawal dari pelanggaran 

ringan lalu lintas yang dilakukan oleh 

pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas 

sendiri merupakan pencabut nyawa yang 

sangat tinggi, bahkan mengalahkan 

kematian akibat perang sekalipun, di 

Indonesia sendiri kecelakaan lalu lintas 
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termasuk kedalam sepuluh penyebab 

kematian terbesar,
2
 yaitu berada di peringkat 

ketujuh. Oleh karena itu masyarakat harus 

menyadari bahwa masing-masing pihak 

memiliki hak dan kewajiban di dalam 

berlalu lintas,  

Namun undang-undang lalu lintas 

tidak hanya pengemudi kendaraan saja yang 

menjadi subjek hukumnya namun 

penyelenggara jalan pun tidak terlepas dari 

sasaran Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ini, karena ada pasal dengan 

sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang 

lalai atau membiarkan jalan dalam keadaan 

rusak. Walaupun peraturan perundang-

undangan lalu lintas mencantumkan 

ancaman hukuman dan denda yang cukup 

berat, namun tingkat pelanggaran lalu lintas 

saja belum berkurang seperti apa yang 

selama ini diinginkan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009, dibandingkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas, 

sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran 

yang sifatnya ringan semakin lebih ringan. 

Namun, sanksi semakin berat terhadap 

pelanggaran berat khususnya bila terdapat 

unsur-unsur kesengajaan. Ketentuan-

ketentuan pidana yang baru di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

                                                        
2
  Poskota “ Kecelakaan Lalu Lintas di Kota 

Medan Memprihatinkan”, 2008, 

<http/www.poskota.co.id/berita-

terkini/2009/08/01/kecelakaan-lalu-lintas-di-

medan memprihatinkan>, [10/04/ 2012]. 

menimbulkan pertanyaan besar, banyak 

masyarakat menyadari mengapa dirinya 

dikenakan hukuman karena suatu 

pelanggaran yang belum diketahuinya. 

 

B. Pembahasan 

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 

Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jakan 

a. Masyarakat Umum 

     Pada hakikatnya kita dapat 

menyepakati bahwa kesalahan manusia 

manyebabkan faktor utama terjadinya 

tindak pidana lalu lintas. Manusia 

sebagai faktor utama penyebab 

terjadinya tindak pidana lalu lintas 

karena manusia sendiri kurangnya 

kesadaran pada dirinya untuk dapat 

menaati aturan-aturan tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan. Tindak pidana yang 

dilakukan oleh manusia itu sendiri yaitu 

dengan melanggar rambu-rambu lalu 

lintas, tidak memakai helm standart 

nasional Indonesia (SNI), tidak 

menghidupkan lampu utama kendaraan 

pada siang hari bagi pengendara sepeda 

motor roda dua, menerobos lampu 

merah, mendahului  sebelah kiri, 

mengendarai kendaraan dengan 

kecepatan tinggi serta tidak adanya izin 

untuk mengemudi kendaraan dari si 

pengendara itu sendiri. Dalam hal ini, 

faktor maasyarakat umum inilah yang 

berperan penting dalam kecelakaan lalu 
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lintas. Selain faktor kesengajaan, 

kurangnya kemahiran pengemudi dalam 

mengendarai kendaraan. 

     Faktor manusia yaitu pengguna 

jalan, dapat di bagi menjadi dua 

golongan, yaitu Pengemudi (termasuk 

pengemudi tidak bermotor) dan Pejalan. 

b. Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 

Jalan 

1) Sarana 

     Sarana adalah kendaraan atau 

jenis angkutan yaitu suatu alat yang 

dapat bergerak di jalan, terdiri atas: 

a. Kendaraan bermotor yakni 

kendaraan yang digerakan oleh 

peralatan teknik yang berada 

pada kendaraan itu 

b. Kendaraan tidak bermotor yakni 

kendaraan yang digerakan oleh 

tenaga manusia atau hewan. 

Kendaraan bermotor maupun tidak 

bermotor dioperasikan  di jalan harus 

sesuai dengan peruntukannya, 

artinya sesuai dengan rancangan 

peruntukannya.
3
 Selain itu kendaraan 

juga wajib memenuhi persyaratan 

teknis, yaitu persyaratan tentang 

susunan peralatan, perlengkapan, 

ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, 

rancangan teknis sesuai dengan 

peruntukannya,emisi gas buang, 

                                                        
3
  Abubakar  Iskandar, Menuju Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang Tertib, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat, Jakarta: 1996, hal. 56.   

penggunaan, penggandengan, dan 

penempelan kendaraan 

bermotor.
4
sebagaimana yang telah 

diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) 

menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Selanjutnya 

kendaraan harus layak jalan, yaitu 

harus memenuhi persyaratan 

minimal kondisi suatu kendaraan: 

keselamatan pengendara dan 

penumpang terjamin. Sebagaimana 

telahg diatur dalam pasal 48 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009. 

     Polusi kendaraan masih dalam 

batas kewajaran, suara kendaraan 

yang tidak mengganggu konsentrasi 

pengendara lain ketika dioperasikan 

di jalan. Syarat terakhir adalah 

kendaraan harus sesuai dengan kelas 

jalan yang akan dilaluinya. Sesuai 

dengan peruntukannya, kendaraan 

harus dirancang sedemikian rupa 

agar orang dan atau barang yang 

diangkut terjamin keselamatan dan 

keamanannya dan sampai di tempat 

tujuan dalam kondisi yang 

diinginkan.  

2) Prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

a. Jalan 

                                                        
4
  Suwardjoko P. Warpani, Loc. Cit., hlm. 117. 
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     Untuk keselamatan, keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas 

serta kemudahan bagi pengguna jalan, 

jalan dilengkapi dengan: 

1. Rambu-rambu lalu lintas 

2. Marka jalan 

3. Alat pemberi isyarat lalu lintas 

4. Alat pengendali dan alat pengaman 

pengguna jalan 

5. Alat pengawasan dan pengamanan 

jalan 

6. Fasilitas pendukung kegiatan lalu 

lintas dan angkutan jalan yang 

berada di jalan dan di luar jalan. 

     Dengan demikian untuk menjaga 

akan keselamatan pengguna jalan serta 

ketertiban dan kelacaran akan arus lalu 

lintas perlu adanya suatu kelengkapan 

jalan sebagaimana yang telah dimaksud 

di atas, dengan adanya kelengkapan 

seperti itu para pengguna jalan dapat 

melihat dan menggunakan jalur jalan 

yang seharusnya dijalani untuk 

keselamatan pengendara maupun 

pengguna jalan tersebut.sebagaimana 

yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

b. Simpul jasa angkutan 

Simpul jasa angkutan adalah 

prasarana angkutan jalan yang dapat 

berupa terminal atau sekedar perhentian. 

Terminal berfungsi sebagai penunjang 

kelancaran mobilitas orang dan arus 

barang serta tempat perpaduan intra dan 

antar jenis angkutan secara lancar dan 

tertib.  

c.   Keadaan dan Keberadaan 

Kendaraan 

Keselamatan primer atau aktif, 

dalam terminologi kendaraan pada 

umumnya berkaitan dengan kontribusi 

sistem pengendalian kendaraan seperti, 

rem, kemudi dan stabilitas. Sementara 

itu keselamatan sekunder atau pasif 

berkaitan dengan alat kelengkapan 

keselamatan seperti kantung udara dan 

penggunaan sabuk keselamatan. 

Walaupun demikian, pembagian itu 

tidak selalu dapat membantu untuk 

mengetahui elemen kendaraan terhadap 

penyebab kecelakaan. Hal itu tidak dapat 

diterapkan bila berhubungan dengan 

perlengkapan kendaraan untuk 

melindungi pengguna jalan lain, seperti 

pejalan kaki. Semua perlindungan 

kendaraan pada umumnya hanya bagi 

manusia di dalam kendaraan saja.  

Pengendalian kendaraan merupakan 

isu utama baik di dalam kecelakaan 

maupun untuk menghindari kecelakaan 

didalam konflik berlalu lintas. Undang-

undang lalu lintas telah mengatur 

berbagai ketentuan mengenai 

kelengkapan-kelengkapan bagi 

pengguna kendaraan bermotor dalam 

berkendaraan dijalan. Adapun kewajiban 

dan larangan-larangan dalam 

kelengkapan  kendaraan bermotor 
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didalam undang-undang No 22 Tahun 

2009 antara lain: 

1. Perlengkapan kendaraan bermotor  

Bagi setiap kendaraan bermotor 

diwajibkan melengkapi perlengkapan 

kendaraannya agar dapat 

melaksanakan operasional di lalu 

lintas. Adapun perlengkapan yang 

dimaksud antara lain: 

a) Setiap kendaraan bermotor  yang 

diproses di jalan wajib 

dilengkapi dengan perlengkapan 

kendaraan bermotor, 

b) Perlengkapan sebagaimana yang 

dimaksud di atas bagi sepeda 

motor berupa helm standart 

nasional Indonesia, 

c) Perlengkapan sebagaimana 

dimaksud di atas bagi kendaraan 

bermotor beroda empat atau lebih 

sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1) Sabuk keselamatan; 

2) Ban cadangan; 

3) Segitiga pengaman; 

4) Dongkrak; 

5) Pembuka roda; 

6) Helm dan rompi pemantul 

cahaya bagi pengemudi 

kendaraan beroda empat atau 

lebih yang tidak memiliki 

rumah-rumah; dan 

7) Peralatan pertolongan 

pertama pada kecelakaan 

lalu lintas. 

Dengan adanya ketentuan pasal 

di atas, maka bagi setiap 

pengguna kendaraan diwajibkan 

untuk melengkapi semua 

perlengkapan kendaraan 

sebagaimana yang telah di 

tetapkan diatas dengan maksud 

untuk menjaga keselamatan dan 

keamanan pada saat 

mengendarai kendaraan tersebut. 

2. Larangan  memasang kelengkapan 

kendaraan yang dapat mengganggu 

keselamatan berlalu lintas bahwa 

setiap kendaraan bermotor yang di 

larang memasang perlengkapan yang 

dapat mengganggu keselamatan 

dalam berlalu lintas, seperti 

pemasangan knalpot racing yang 

mengeluarkan suara keras yang dapat 

mengganggu nyamanan dan 

hilangnya konsentrasi si pengendara 

yang dapat mengakibatkan terjadinya 

suatu pelanggaran dalam berlalu 

lintas.    

Dengan adanya penegasan  yang 

telah di atur dalam pasal diatas, 

dapat di simpulkan apabila terdapat  

adanya kendaraan yang telah 

memasang suatu perlengkapan yang 

dapat merugikan atau mengganggu 

keselamatan lalu lintas wajib 

dikenakan sanksi yang tegas 

terhadap pengguna kendaraan 

tersebut untuk tidak menggunakan 
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alat tersebut agar tidak mengganggu 

keselamatan lalu lintas. 

3. Kewajiban atas kendaraan bermotor 

yang dioperasikan di jalan untuk 

memasang tanda nomor kendaraan 

bermotor guna mengetahui bahwa 

kendaraan yang dikemudikan oleh 

pengendara kendaraan tersebut 

sesuai dengan data-data yang tertera 

di dalam surat tanda nomor 

kendaraan (STNK) tersebut seperti 

Nomor mesin kendaraan, Nomor plat 

kendaraan dan lain-lain yang telah 

dimuat dalam STNK kendaraan 

tersebut guna mencegah adanya 

tindak pidana yang dilakukan oleh 

pengendara kendaraan tersebut. 

4. kewajiban  bagi pengguna kendaraan 

bermotor diwajibkan memiliki surat 

izin mengemudi (SIM) yaitu 

menandakan bahwa pengendara telah 

mendapatkan izin untuk mengemudi 

suatu kendaraan tersebut melalui tes 

atau uji pengendara untuk 

mengetahui tingkat kemampuan si 

pemohon SIM dalam mengendarai 

kendaraan dan juga dapat 

mengetahui batasan-batasan atau 

larangan-larangan dalam 

mengendarai kendaraannya serta 

dapat mengetahui arti pentingnya 

rambu-rambu lalu lintas yang telah 

di pasang di jalan. 

5. Persyaratan teknis bagi kendaraan 

sepeda motor yang layak jalan 

meliputi  kaca spion, klakson, lampu 

utama alat pemantul cahaya, alat 

pengukur kecepatan, knalpot dan 

kedalaman alur ban dan persyaratan 

lain yaitu: 

 a)  persyarat teknis sebagaimana 

dimaksud diatas terdiri dari: 

1) Susunan; 

2) Perlengkapan; 

3) Ukuran; 

4) Karoseri; 

5) Rancangan teknis kendaraan 

sesuai dengan 

peruntukannya; 

6) Pemuat; 

7) Penggunaan; 

8) Penggandengan kendaraan 

bermotor atau; 

9) Penempelan kendaraan 

bermotor 

b) Persyaratan layak jalan 

sebagaimana dimaksud di atas 

ditentukan oleh  kinerja minimal 

Kendaraan Bermotor  yang di 

ukur sekurang-kurangnya terdiri 

atas: 

1) Emisi gas buang; 

2) Kebisingan suara;   

3) Efisien sistem rem utama; 

4) Efisien sistem rem 

perparkiran; 

5) Kincup roda depan; 



Jurnal Ilmu Hukum Prima   Volume II No. 1 September 2012 

49 
 

6) Suara klakson; 

7) Daya pancar dan sinar lampu 

utama; 

8) Radiasi putar; 

9) Akurasi alat penunjuk 

kecepatan; 

10) Kesesuaian kinerja roda dan 

kondisi ban; dan  

11) Kesesuaian daya mesin 

penggerak terhadap berat 

kendaraan. 

Dengan adanya peraturan 

perundang-undangan di atas, dapat 

dikatakan bahwa setiap pengemudi 

atau pemilik dari kendaraan tersebut 

diwajibkan menaati dan memenuhi 

syarat-syarat kelengkapan terhadap 

kendaraan yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang tersebut sesuai 

dengan pasal-pasal yang telah 

ditentukan. 

 

2. Tingkat Tindak Pidana Lalu Lintas di 

Kota Medan Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

     Sebagaimana yang telah saya teliti 

bahwa satuan lalu lintas (Satlantas) Polresta 

Medan menyusun pelanggaran lalu lintas di 

Kota Medan dalam 6 kategori, yaitu: 

a. Pelanggaran Helm, yaitu pelanggaran 

yang dilakukan pengemudi kendaraan 

roda 2 dengan tidak menggunakan Helm 

SNI sebagaimana telah di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

pasal 290-291  Jo pasal 106 ayat (7) dan 

(8), dimana setiap pengendara kendaraan 

roda 2 diwajibkan memakai Helm SNI.
5
  

b. Pelanggaran sabuk, yaitu berlaku bagi 

pengendaraa kendaraan roda 4 dimana 

pengendara wajib memakai sabuk 

pengaman untuk melindungi diri dari 

terjadinya kecalakaan lalu lintas di jalan 

raya. Sebagimana telah di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

pasal 289 Jo pasal 106 ayat (6). 

c. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, yaitu 

pelangaran terhadap perlengkapan Jalan 

yang berupa lambang, huruf, angka, 

kalimat, dan/atau perpaduan yang 

berfungsi sebagai peringatan, larangan,  

perintah, atau petunjuk dari pengguna 

jalan sebagimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan pasal 281 ayat (1) Jo 

pasal 106 ayat (4) huruf (a) dan (b), 

dimana kepada pengendara diwajibkan 

untuk mematauhi peraturan lalu lintas di 

jalan berupa rambu-rambu lalul lintas. 

d. Pelanggaran Traffic Light, yaitu 

pelanggaran yang dilakukan dengan 

menerobos lampu merah Sebagaimana 

telah di atur dalam Undang-Undang 

                                                        
5  Helm berfungsi untuk melindungi bagian kepala 

apabila terjadinya kecalakan lalu lintas di jalan 

raya. 
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Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 

ayat (2) Jo pasal 106 ayat (4) huruf c di 

mana pengendara kendaraan bermotor 

diwajibkan mematuhi peraturan alat 

pemberi isyarat lalu lintas. 

e. Pelanggaran surat kendaraan, yaitu suatu 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengendara yang tidak melengkapi surat-

surat kendaraannya seperti SIM, STNK, 

dan jenis surat-surat yang berkaitan 

dengan kendaraannya tersebut, 

sebagaimana yang telah di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

pasal 288 Jo pasal 106 ayat (5) dimana 

setiap pengemudi kendaraan di wajibkan 

untuk melengkapi surat-surat 

kendaraannya.   

f. Perlangkapan terhadap persyaratan 

teknis kendaraan yaitu kelaikan 

kendaraan untuk dapat beroperasi di 

jalan, serta perlengkapan lain dari pada 

kendaraan tersebut seperti kaca spion, 

klakson, lampu utama, lampu rem dan 

lain sebagainya yang termasuk 

perlengkapan kendaraan, Sebagimana 

telah di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 pasal 285 ayat 

(1) dan (2) dimana setiap kendaraan 

untuk mematuhi persyaratan teknis 

kendaraannya. 

     Berdasarkan data hasil survei saya di 

Polresta Kota Medan, pelanggaran lalu lintas 

di kota Medan pada Tahun 2007 mencapai 

angka 51.250 orang. Pada Tahun 2008 

mengalami penurunan angka mencapai 

49.096 orang pada Tahun 2009 jumlah yang 

melakukan pelanggaran semakin meningkat 

dengan jumlah 86.364 orang. Di Tahun 

2010 mengalami penurunan mencapai 

37.018 orang dan di Tahun 2011 mengalami 

kenaikan lagi dengan jumlah 77. 990 orang 

yang melakukan pelanggaran. Dengan 

demikian, maka angka pelanggaran di tahun 

2007 hingga tahun 2011 mengalami 

mengalami fluktuasi yang artinya angka 

pelanggaran tersebut naik turun setiap 

tahunnya. 

Berikut adalah data pelanggaran lalu 

lintas: 
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Tabel pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Medan
6
 

No 
Jenis 

pelanggran 

Tahun  

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Helm 26429 20753 43762 13763 40263 

2 Sabuk 3582 3136 3547 2435 3527 

3 
Rambu 

 
10841 9940 12974 7036 12007 

4 Traffic light 9285 7010 11711 5941 10260 

5 Surat 5535 5510 9284 4779 17625 

6 DLL 3573 2741 5086 3058 4565 

Total 59245 49090 86364 37012 88247 

 

Dalam 5 tahun terakhir, pelanggaran yang paling tinggi adalah pada tahun 2011dengan angka 

88247 yang melakukan pelanggaran sedangkan pelanggaran yang paling rendah, yaitu pada 

tahun 2010. Jenis  pelanggaran yang paling tinggi adalah karena tingginya angka pengendara 

roda dua dan kurangnya pemahaman tentang helm SNI. 

                                                        
6 Data hasil wawancara terhadap Briptu Rima (Anggota Polantas Kota Medan), Tingkat Tindak Pidana Lalu 

Lintas Dalam 5 Tahun Terakhir, tanggal 16 juni 2012. 
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3. Upaya Penanggulangan Tindak 

Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan 

a. Peranan Polri Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

     Sama seperti tugas dan wewenang 

Polri dalam bidang-bidang yang lain, 

tugas dan wewenang Polri dalam bidang 

lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke 

dalam tugas dan wewenang sebagai 

penjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat, melakukan penegakan 

hukum, serta melakukan perlindungan, 

pengayoman dan pertolongan kepada 

masyarakat. Dalam rangka menjaga 

Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran 

Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas 

dan wewenang menjaga keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, 

seperti mengatur kelancaran arus lalu 

lintas dan lain sebagainya. Sedangkan 

dalam bidang penegakan hukum, Polri 

(Polantas) diberi tugas dan wewenang 

untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana pelanggaran 

lalu lintas dan tindak pidana lain yang 

berhubungan lalu lintas dan angkutan 

jalan. Sementara dalam hal pengayoman, 

perlindungan dan pertolongan kepada 

masyarakat, Polri diberi tugas dan 

wewenang untuk memberikan sertifikasi 

berupa SIM kepada pengemudi 

kendaraan bermotor agar warga 

masyarakat, dalam menggunakan 

kendaraan bermotor yang beroperasi di 

jalan untuk melindungi masyarakat dari 

bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh 

pengendara yang tidak terampil, dalam 

mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) 

dan kendaraan Roda Empat (R4). Pada 

prinsipnya mengenai tugas dan 

wewenang Polri Polres Batang dalam 

bidang penyidikan tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas berbeda dengan 

penyidikan untuk tindak pidana yang 

lain, karena dasar hukum yang 

digunakan adalah sama yakni Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana atau KUHAP, terutama dalam 

Pasal 5 Ayat (1). Tugas dan wewenang 

Polri yang demikian itu diatur juga Pasal 

14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. Namun demikian, 

di dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 tentang LLAJ ini diatur pula 

masalah penyidikan terhadap tindak 

pidana pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan. Materi pengaturan 

penyidikan tindak pidana pelanggaran 

LLAJ, antara lain berkaitan dengan 

pemeriksaan kendaraan bermotor di 

jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor 

di jalan tersebut dimaksudkan untuk 

menjaga keselamatan, keamanan dan 

ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. 
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Pemeriksaan kendaraan bermotor itu 

meliputi: 

1) Pemeriksaan persyaratan teknis dan 

laik jalan. 

2) Pemeriksaan tanda bukti pendaftaran 

atau surat tanda bukti pendaftaran 

atau surat tanda coba kendaraan 

bermotor, dan surat izin mengemudi 

(SIM). 

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan pemeriksaan kendaraan 

bermotor itu antara lain: 

1) Ketentuan Pasal 49 UU-LLAJ NO. 

22 Tahun 2009 mengharuskan agar 

setiap kendaraan bermotor, kereta 

gandengan, kereta tempelan dan 

kendaraan khusus yang dioperasikan 

di jalan wajib diuji, dan pengujian 

tersebut meliputi pengujian tipe 

dan/atau uji berkala. Untuk itu 

pemeriksaan di sini berkaitan dengan 

bukti-bukti lulus uji dari kendaraan 

yang diperiksa tersebut. 

2) Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU-

LLAJ N0. 22 Tahun 2009  

mengharuskan setiap pengemudi 

kendaraan bermotor wajib memiliki 

surat izin mengemudi. Untuk itu, 

pemeriksaan dalam hal ini berkaitan 

dengan surat izin mengemudi (SIM) 

dari orang mengoperasikan 

kendaraan bermotor di jalan. 

Sehubungan dengan kegiatan 

pemeriksaan kendaraan bermotor di 

atas, maka kegiatan penyidikan 

terhadap pelanggaran di bidang LLAJ 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 

Undang-Undang LLAJ berkaitan 

dengan tiga ketentuan pemeriksaan 

kendaraan bermotor sebagaimana 

diuraikan di atas.  

 

b. Kebijakan Hukum Pidana ( Penal 

Policy) 

Dalam hal ini upaya penanggulangan 

tindak pidana melalui jalur penal  yaitu 

upaya yang dilakukan melalui hukum 

pidana yang bersifat represif dengan 

penindasan, pemberantasan serta 

penumpasan. Hukum pidana hampir 

selalu di panggil/digunakan untuk 

menakut-nakuti atau mengamankan 

bermacam-macam tindak pidana yang 

mungkin timbul di berbagai bidang, 

suatu produk perundang-undangan terasa 

kurang sempurna apabila tidak memiliki 

suatu ketentuan pidana.
7
 Menurut 

Mochtar Kusumaatmadja, hukum 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat. 

Jadi hukum digunakan sebagai sarana 

untuk pembaharuan masyarakat dalam 

berlalu lintas. 

                                                        
7 W.O. Surajaya, Aman dan Nyaman di Jalan, 

Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, hlm.24. 
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Pembaharuan masyarakat tersebut 

dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu: 

1) Asas-asas 

Untuk dapat menanggulangi tindak 

pidana di bidang lalu lintas perlu adanya 

pembaharuan terhadap undang-undang 

lalu lintas. Dalam melakukan 

pembaharuan undang-undang lalu lintas 

harus di perhatikan apa saja yang 

seharusnya dijadikan sebagai tindak 

pidana ( kebijakan kriminalisasi) dan 

sanksi apa yang sebaiknya digunakan 

atau dikenakan terhadap pelanggar. 

Dengan adanya tahap pembaharuan 

undang-undang lalu lintas, maka 

penanggulangan tindak pidana lalu lintas 

bukan hanya tugas aparat penegak 

hukum, tetapi juga menjadi tugas dari si 

pembuat undang-undang tersebut. 

2) Lembaga-lembaga 

Di dalam menanggulangi tindak 

pidana lalu lintas diperlukan juga adanya 

pembaharuan terhadap lembaga-lembaga 

dalam pembaharuan kuantitas dan 

kualitas aparat penegak hukum untuk 

dapat meningkatkan kinerja aparat 

penegak hukum serta meningkatkan 

jumlah personil kepolisian sehingga 

memadai. Dalam  tahap sosialisasi 

terhadap undang-undang para pihak 

wajib menerapkan beberapa peraturan-

peraturan baru yang di rasa telah 

mengalami proses sosialisasi yang 

cukup.  

3) Proses pelaksanaan 

     Kebijakan ini adalah kebijakan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang lebih tegas berupa 

sanksi pidana yang ada di dalam 

undang-undang lalu lintas dan angkutan 

jalan. Kepada pelaku tindak pidana lalu 

lintas dan angkutan jalan, pemberian 

sanksi tentunya harus sesuai dari 

ketentuan yang ada di dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, 

dimana di dalam undang-undang 

tersebut ancaman sanksi tertingginya 

adalah hukuman denda Rp 100.000,00 

(seratus ribu rupiah) atau hukuman 

kurungan badan selama 15 hari dan 

ancaman sanksi tetingginya adalah 

hukuman denda sebanyak Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) atau pidana kurungan badan 

selama 12 tahun. 

Prosedur pemberian sanksi kepada 

pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

perbuatannya termasuk ke dalam tindak 

pidana ringan diberikan oleh pihak 

polisi. Pihak kepolisian memiliki 

wewenang dalam melakukan 

penindakan mengadakan pemeriksaan 

dan juga pemberhentian terhadap 

kendaraan yang dianggapnya telah 

melakukan pelanggaran di bidang lalu 

lintas dan angkutan jalan dan akan 

memberikan surat bukti pelanggaran 

(tilang) yang berisikan berupa nama 
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pelanggar, nomor SIM, jenis 

pelanggaran yang dilakukan, tempat 

terjadinya pelanggaran, tanggal dan 

waktu terjadinya pelanggaran, nama dan 

pangkat polisi yang memberikan surat 

tilang. Kemudian pelanggar 

mendapatkan resi sebagai bukti 

pelunasan pembayaran denda kemudian 

selanjunya pelanggar membawa bukti 

pembayaran tersebut kekantor polisi 

setempat sesuai dengan wilayah hukum 

terjadinya pelanggaran untuk 

mengambil barang bukti yang di sita, 

seperti SIM, STNK, maupun mobil atau 

sepeda motor. 

  

c. Kebijakan Non Penal. 

      Upaya penanggulangan suatu 

tindak pidana dengan non penal adalah 

upaya untuk mencegah terjadinya suatu 

tindak pidana  di luar hukum pidana 

yang bersifat preventive  yaitu 

pencegahan, penangkalan, serta 

pengendalian sebelum terjadinya suatu 

kejahatan atau pelanggaran, dengan kata 

lain sasaran utamanya adalah faktor-

faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya tindak pidana secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pencegahan terjadinya pelanggaran 

dan kejahatan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan dapat di lakukan dengan 

beberapa cara antara lain: 

1) Mendirikan pos penjagaan di setiap 

perempatan jalan besar; 

2) Melaksanakan patroli acak  

3) Meningkatkan peran serta dari 

masyarakat; 

4) Melakukan operasi (razia) khusus; 

5) Mengadakan perlombaan atau 

sayembara  

6) Melakukan pendidikan di siplin 

berlalu lintas. 

7) Membentuk traffic board untuk 

menunjukan arah yang harus dan 

yang tidak harus dilalui oleh 

pengemudi kendaraan. 

 

C. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka 

Penulis berkesimpulan : 

1. Bahwa yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi terjadinya tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat dan kedisiplinan 

akan pentingnya peraturan dalam berlalu 

lintas, adanya sarana dan pra sarana lalu 

lintas yang kurang memadai serta 

keadaan dan keberadaan kendaraan yang 

tidak mendukung untuk beroperasi di 

jalan sehingga dengan fakto-faktor 

tersebut pengemudi kendaraan selalu 

melakukan tindakan-tindakan  berupa 

pelanggaran yang mengakibatkan 

kerugian kepada orang lain maupun 

dirinya sendiri 
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2. Bahwa pelanggaran lalu lintas yang 

terjadi di Kota Medan lima tahun 

terakhir mengalami fluktuasi. Dimana 

paling rendah tahun 2010 dan paling 

tinggi pada tahun 2011 dan jenis 

pelanggaran paling tinggi adalah 

pelanggaran terhadap penggunaan helm 

SNI dan pelanggaran paling rendah 

adalah pelanggaran terhadap pemakai 

sabuk pengaman dalam kendaraan roda 

4. 

3. Bahwa upaya yang di lakukan dalam 

meminimalisir terjadinya tindak pidana 

lalu lintas dapat di lakukan dengan cara 

Penal dan Non Penal yaitu melalui 

kebijakan hukum berupa kebijakan 

legislatif, kebijakan yudikatif serta 

kebijakan eksekutif. Secara Non Penal 

yaitu melalui pencegahan terhadap 

terjadinya suatu pelanggaran sebelum 

pelanggaran itu terjadi, yaitu melalui 

sosialisasi Undang-Undang yang 

bertujuan untuk menyebar luaskan 

makna dan norma-norma yang terkadung 

d dalam Undang-Undang, melakukan 

penjagaan di setiap perempatan jalan, 

melaksanakan patroli acak, serta 

meningkatkan peranan masyarakat 

dalam berlalu lintas serta peranan polri 

dalam menanggulangi terjadinya 

pelanggaran lalu lintas. 

Berdasarkan kesimpuan yang 

diperoleh seperti yang telah dikemukakan di 

atas, agar terciptanya lalu lintas yang aman, 

tertib, nyaman, tentram, serta terbebas dari 

kemacetan, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Agar pihak Satlantas kota Medan harus 

benar-benar melakukan tugasnya dengan 

baik memeriksa atau merazia setiap 

kendaraan yang melakukan pelanggaran 

lalu lintas. Agar terciptanya lalu lintas 

yang tertib, nyaman, serta terhindar dari 

adanya tindakan yang dapat merrugikan 

orang lain maupun pengemudi 

kendaraan. 

2. Agar bagi pihak DISHUB Kota Medan 

harus lebih teliti dalam memeriksa setiap 

kendaran yang laik jalan atau beroperasi 

di jalan. Agar terhidar dari adanya 

bahaya pada saat kendaraan tersebut 

yang sedang beroperasi di jalan dan juga 

dapat memperbaiki setiap sarana dan pra 

sarana lalu lintas yang telah rusak agar 

terhindar dari adanya tindakan-tindakan 

yang mengakibatkan terjadinya tindak 

pidana lalu lintas. 

3. Agar bagi masyarakat diperlukan 

ketaatan terhadap aturan-aturan yang 

telah diberlakukan dalam tertib berlalu 

lintas, sehingga dengan adanya ketaatan 

maka undang-undang lalu lintas dapat 

terlaksana dengan baik. 
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