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ABSTRAKSI 

Dalam kehidupan sehari – hari, tidak akan terlepas dari adanya tuntutan, masalah kepentingan 

antar orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal seperti ini dapat menimbulkan hal yang 

negatif, maka dari itu kesadaran akan hukum mendapatkan perhatian yang serius. Terlepas dari 

hal itu, dalam kehidupan masyarakat sehari – hari ada banyak masalah atau kerentanan untuk 

terjadinya banyak hal seperti pelanggaran. Sedangkan sanksi – sanksi yang ada masih belum bisa 

membuat pelanggar jera. 

Dalam hal seperti jaman yang sudah semakin berkembang, banyak alat transportasi dan semakin 

meningkatnya penduduk di Indonesia perlu untuk dikeluarkannya hukum sesuai dengan kondisi 

sekarang ini. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan upaya menciptakan ketertiban dan 

keselamatan para pemakai jalan raya.Dalam hal tersebut Pemerintah telah merumuskan Undang 

– undang no. 14 tahun 1992 Tetang Lalu – lintas dan Angkutan Jalan. Secara resmi Undang – 

undang no. 14 tahun 1992 diterapkan pada bulan September tahun 1993. Pelaksanaan Undang – 

undang ini mempertimbangkan tantangan yang semakin kuat dari segi cultural, lingkungan, dan 

sosialogis. 

Kanalisasi adalah pembagian dua lajur dalam satu arus jalan, dimana kecepatan kendaraan yang 

lebih rendah/CC yang lebih kecil yang mencakup kendaraan beroda dua (sepeda, sepeda motor), 

kendaraan beroda tiga (becak, bajaj, dan sejenisnya), serta kendaraan umum (angkot, MPU dan 

sejenisnya) harus berada dilajur sebelah kiri, sedangkan mobil pribadi dilajur sebelah kanan. 

Pemberlakuan Kanalisasi di wilayah hukum Polresta Malang sangatlah efektif, hal ini bisa kita 

lihat dari jumlah penurunan angka pelanggaran terhadap muatan, kecepatan dan marka dari 4 

(empat) bulan sebelum diberlakukannya Kanalisasi yang berjumlah 1.271, sedangkan 4 (empat) 

bulan setelah diberlakukannya Kanalisasi berjumlah 466. Begitu juga dengan angka kecelakaan 

yang sebelumnya berjumlah 38 jumlah angka kecelakaan 4 (empat) bulan sebelum 

diberlakukannya Kanalisasi menjadi 17 angka kecelakaan 4 (empat) bulan setelah 

diberlakukannya Kanlisasi. 

 

 

ABSTRAC 

In life everyday, not will lost from passion traffic, in problem every people one and other. In 

problem like this can make to negative effect, so from good thinking this law for get seriuously. 

In life people everyday very much problem and passion, and law in Indonesia not drain have can 

make offender traumatic. 

 

In grow up country like Indonesia,very much transportation and populous must to law out 



adequacy with this now.Surely this thing proportion with effort create see and safe street user. In 

this problem Goverment have check Enactment Number 14 year 1992 about traffic and 

transportation. Wise ceremonial Enactment go wrong in month September year 1993. This 

Execution Enactment argue defiance strong increasingly from cultural aspect, circle, and social. 

 

Kanalisasi is two street in one plain sailing, where speed transportation than low/CC more than 

small like bike and motorcycle, cab, bajaj, etc in left street. So privacy car in right street. 

 

Kanaisasi regulation in law area Polresta Malang very efisien, this problem we can see from 

passion result for transportation, speed and marka from 4 month before kanalisasi regulation with 

1.271 result. And 4 month after kanalisasi regulation 466 result.And too before 4 month with 

crash 38 result make 17 result after kanalisasi regulation. 

 

 


