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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang 

seperti halnya Negara-negara yang berkembang lainnya, perkembangan 

volume lalu lintas jalan semakin meningkat, hal ini merupakan salah satu 

dampak dari perkembangan teknologi. Sebagaimana diketahui bahwa 

perkembangan lalu lintas tersebut dapat membawa dampak baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Semakin padatnya angkutan umum, 

simpang siur dan kemacetan lalu lintas serta hiruk pikuknya pemakai jalan 

raya berebut jalur adalah pemandangan sehari-hari. 

Menyadari akan perkembangan laju perkembangan teknologi modern 

yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini 

dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di berbagai bidang, salah 

satunya bidang di antaranya adalah bidang lalu lintas jalan raya. 

Seperti pendapat Awaloedin jamin yang di sampaikan dalam seminar tentang  

“Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas 

Jalan Raya”, yang di selenggarakan oleh lembaga Riset dan Pengabdian 

Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 16-19 Maret 

1981 di Kaliurang Yogyakarta. Menyatakan bahwa: 

“Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan 

kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam 
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rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lain. Namun di pihak lain akan 

membawa akibat-akibat permasalahan yang komplek antara lain 

meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan 

kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.”
1 

 

Dengan demikian dapat di katakan bahwa permasalahan lalu lintas 

jalan raya terus berkembang. Akibatnya permasalahan-permasalahan yang 

muncul tidak hanya menyangkut satu segi saja, tetapi dalam hal ini juga 

membawa pengaruh terhadap segi sosial dan segi ekonomi, seperti pendapat 

Ramdlon naning yang menyatakan bahwa adanya pengaruh sosial dalam 

masyarakat yaitu :
2
 

Di suatu pihak : 

1. Terhadap pertambahan penduduk 

2. Kenaikan taraf hidup rakyat, bahwa dalam hal ini kemungkinan rakyat 

mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi atau 

pertambahan sarana angkutan umum akan membawa akibat meningkatnya 

pertambahan sarana angkutan umum, akan membawa akibat 

meningkatnya mobilitas manusia sehingga menimbulkan meningkatnya 

frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya. 

 

                                                           
1
Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu 

Lintas, PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1983. Hal. 11. 
2
ibid. hal 17  
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Di lain pihak: 

Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan lalu 

lintas yang ada, dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan 

masyarakat.
3 

Akibat dari ketimpangan dua hal tersebut di atas, akan menimbulkan 

permasalahan-permasalahan tersebut, 

juga di sebabkan oleh berbagai faktor yang  terpenting adalah faktor manusia, 

baik sebagai pengemudi dan pemakai jalan lainnya.  

Disini banyak saya jumpai kendaraan umum yang melakukan 

pengangkutan barang dengan tinggi muatan yang melebihi kapasitas tanpa di 

tutupi dengan terpal dan tidak di ikat dengan kencang, sungguh sangat 

membahayakan pengendara lainnya. Kecelakaan di jalan raya bukan karena 

kurang kehati-hatian dari salah satu pihak saja tetapi juga semua pihak yang 

menggunakan  jalan raya bertanggung jawab atas keselamatan bersama.Selain 

tinggi muatan yang harus diperhatikan hal lain yang tak boleh diabaikan 

adalah batas berat muatan atau tonase. Batas aturan tinggi muatan dan tonase 

berbeda-beda sesuai jenis truk. Meskipun muatannya tidak melebihi kapasitas 

tetapi tonase angkut melebihi berat yang sudah ditentukan juga 

membahayakan. Masalah yang selalu timbul akibat tonase yang melebihi 

                                                           
3
Ibid. hal. 18 
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batas maksimum adalah jalan raya sering rusak karena jalan raya tidak mampu 

menahan beban yang berat. Disinilah sebenarnya peran jembatan timbang 

sangat berguna untuk memantau muatan truk yang melebihi kapasitas. Kalau 

memang muatan sudah melebihi aturan, maka harus ditindak sesuai aturan 

yang berlaku.Daya angkut truk sangat tergantung beberapa variabel yaitu 

jumlah ban mobil, jumlah konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban 

dan daya dukung jalan. Jadi aturan untuk truk ban 4, 6, 8, 10 hingga yang ber-

ban 22 berbeda aturannya. Begitu juga dengan jenis truk engkel tunggal dan 

ganda, truk tronton dan trailer. Untuk mobil yang bermuatan tinggi untuk 

menjaga keamanan maka muatan harus ditutup dengan terpal. Dan yang tak 

kalah penting adalah kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM sang sopir. 

Sebagai contoh kasus truk. Di duga karena rem blong, sebuah truk 

kontainer bermuatan gula L 8145 LE menabrak sejumlah kendaraan di 

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (3/7) sekitar pukul 16.15 

WIB. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang 4 KM. Kendaraan yang menjadi 

korban, adalah sebuah truk AG 8692 UP, mitshubishi pajero hitam N 1436 

BF, sebuah mobil sedan, dan tiga kendaraan roda dua. Dua orang tewas, salah 

satunya adalah pengendara pajero Aunur Rofik (60) warga Sidokapasan, 

Surabaya. Korban lainnya, belum di ketahui identitasnya karena sudah di 

bawa ke malang. Sementara itu, dua korban mengalami kritis, dan empat 

mengalami luka ringan. Antonius kopong tupen (30), sopir truk yang menjadi 

korban menuturkan, truk yang di sopirinya hendak ke Malang mengantar 

pakan ternak bersama kernetnya, sugeng (35). Sesampai di jalan Purwosari, 

dari arah utara truk container L 8145 LE melaju kencang. Truk bermuatan 

gula di duga mengalami rem blong itu, langsung menabrak mobil pajero N 

1436 BF, hingga terpelanting dan menabrak kabin depan truk yang 

dikemudikannya. Akibat terkena benturan pajero yang tertabrak kontainer, 

kabin depan truknya ujar Antonius, mengalami ringsek. Ia bahkan terjepit 

setengah jam, sebelum berhasil di evakuasi warga, sementara itu, Hana 

Permata Sari (23) berhasil selamat, meski sepeda motornya Honda Beat N 
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5041 GT hancur terseret kontainer hingga beberapa meter. Warga jalan 

Ketindan, Malang ini menuturkan, sore itu dirinya sedang menuju kosnya di 

Pandaan, Kabupaten Pasuruan tiba-tiba ia di tabrak truk dari belakang. Sopir 

kontainer Catur Kurniawan (32) mengatakan rem truk yang di kemudikannya 

blong karena kehabisan angin.
4
 

Dari contoh kasus di atas dapat di simpulkan bahwa Implementasi 

sanksi dari Pasal 169 jo Pasal 307 undang-undang nomor 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan masih belum dirasa efektif dan belum 

bisa membuat efek jera terhadap pengemudi dan jasa angkutan umum yang 

melebihi berat muatan yang melanggar dan yang menjadi penyebab 

kecelakaan yang dapat menimbulkan kerusakan barang dan dapat 

menimbulkan korban luka ringan, luka berat bahkan sampai meninggal dunia, 

akibat kelalaian pengemudi dalam mengangkut dan mengontrol kelaiyakan 

kendaraan untuk di operasikan di jalan. Akibat truk yang memuat barang, 

kekuatan angin terhadap muatan selama pengereman meningkat dengan 

tingkat perlambatan dan berat muatan. Jadi, bila kendaraan mengerem muatan 

akan terus bergeser dari posisi semula. semakin sulit kendaraan untuk 

mengerem, apalagi kalau rem kendaraan mengalami rem blong dengan 

banyak muatan maka kendaraan akan terus bergerak dan sulit untuk di 

kendalikan meskipun sudah di rem, di karenakan barang yang di angkut 

mengalami pergeseran ke depan dan menekan laju kendaraan untuk melaju ke 

                                                           
4
Rahadian Bagus. 2014. “Rem Blong kontainer tabrak 3 motor 2 mobil dan 1 truk”. 

http://suryaonline.co.idDiakses Tanggal 8 Desember 2014 pukul 15:34 WIB 

http://suryaonline.co.id/
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arah depan. Menurut Ramdlon Naning bahwa faktor-faktor penyebab 

terjadinya kecelakaan adalah sebagai berikut :
5
 

1. Faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama); 

2. Faktor kendaraan; 

3. Faktor jalan; 

4. Faktor keadaan atau alam. 

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, 

sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang 

lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan 

menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 

2edinyatakan:”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal 

penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan 

hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan 

berlalu lintas”.  

                                                           
5
 ibid. hal. 19  
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Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas 

dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional 

secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang 

sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang 

tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh 

daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di 

bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 

1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan 

peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan 

dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : “Pada saat Undang-Undang 

ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-

Undang ini ”. 

Di dalam pasal 169 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan berbunyi : 
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(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib 

mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi 

Kendaraan, dan kelas jalan.  

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.  

(3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan 

alat penimbangan.  

(4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:  

a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau  

b.  alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 

 

Dan para pelanggarnya dapat dikenai sanksi seperti yang terdapat di 

Pasal 307 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan yang berbunyi:  

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 

Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 

angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda 

paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

 

Dari penerapan undang-undang di atas tadi itu ditujukan agar para 

pengguna kendaraan umum lebih taat lagi  terhadap aturan pemerintah demi 

keselamatannya. 

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mengajukan penelitian hukum dengan judul  “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Implementasi Pasal 169 Juncto Pasal 307 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap 

Kendaraan Truk yang Melebihi Daya Angkut.” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 169 jo Pasal 307 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

kendaraan truk yang melebihi daya angkut yang di Implementasikan 

oleh Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang ? 

2. Apa hambatan yang di hadapi oleh Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang 

terkait Implementasi pasal 169 juncto Pasal 307 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara dekat bagaimana pihak Unit Pelaksana Teknis 

LLAJ Malang dalam mengimplementasikan Pasal 169 jo Pasal 307 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan terhadap pelanggaran kendaraan truk yang melebihi daya angkut. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh para penegak 

hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan 

jalan raya khususnya terhadap kendaraan truk yang melebihidaya angkut. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

kepentingan dan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan sesuatu yang 

bernilai lebih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

hukum dan berguna untuk pembaharuan hukum khususnya tentang 

Implementasi Pasal 169 Juncto Pasal 307 Undang-Undang No 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

Kendaraan Truk yang melebihi daya angkut. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah bahan rujukan 

sekaligus koreksi untuk menyempurnakan mengenai tata cara atau 

prosedur Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang dalam menyelesaikan 

pelanggaran melebihi daya angkut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Dari hasil penelitian di kantor Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang 

diharapkan memberi informasi tambahan tentang : 

i. Tentang Implementasi dari Pasal 169 jo Pasal 307 Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan terhadap kendaraan truk yang melebihi daya 

angkut yang di Implementasikan oleh Unit Pelaksana Teknis 

LLAJ Malang. 

ii. Hambatan yang di hadapi oleh Unit Pelaksana Teknis LLAJ 

Malang terkait Implementasi pasal 169 jo Pasal 307 undang-
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undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

iii. Dalam rangka menyelesaikan program study Sarjana, di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Fakultas  

Sebagai bahan kajian lanjut dan referensi untuk penulisan 

ilmiah selanjutnya khususnya Implementasi terhadap pelanggar yang 

melebihi daya angkut. 

c. Bagi Instansi Terkait 

Untuk dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, 

khususnya Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang dalam rangka 

menjalankan tugas menyelesaikan pelanggaran terhadap kendaraan 

Truk yang melebihi daya angkut di Jembatan Timbang Singosari.  

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi penulis dalam menelaah dan 

mengetahui Implementasi Pasal 169 jo Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan 

Truk Yang Melebihi Daya Angkut ( studi di Unit Pelaksana Teknis LLAJ 

Malang) 
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F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penulisan hukum 

ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan hukum ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-

ketentuan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita 

yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang. 

2. Penentuan Lokasi 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian 

guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Unit 

Pelaksana Teknis LLAJ Malang, terdapat kasus mengenai pelanggaran 

kendaraan Truk yang melebihi daya angkut. Penyelesaian mengenai 

pelanggaran kendaraan Truk yang melebihi daya angkut yang biasa terjadi 

pada wilayah Malang sering tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena 

itu penulis menggunakan masalah itu untuk memperoleh data yang 

sesungguhnya dan benar serta responden yang menjadi sumber informasi 

terdapat di kantor Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang. 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden 

yang dilakukan langsung di lapangan, antara lain pihak Dishub dan 

para Pengemudi kendaraan truk, dokumen terkait berkas dan arsip dari 

lokasi penelitian, hasil observasi peneliti untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi terkait pelanggaran kendaraan truk yang 

melebihi daya angkut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian 

Kelebihan Angkutan Barang, literatur, dan karya ilmiah serta artikel 

yang terkait dengan permasalahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 
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a. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan 

sebagai bahan rujukan terhadap Penegakan Hukum terhadap Kendaraan 

Truk yang melebihi daya angkut. 

b. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab kepada Anggota Dishub dan Para Pengemudi 

Kendaraan truk yang mampu memberikan informasi dan keterangan 

tentang data yang diperlukan untuk penelitian. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari 

dokumen-dokumen, arsip-arsip seperti Berkas Pengiriman Sidang dan 

jumlah Angka Pelanggaran selama Periode 2014, atau catatan penting 

lainya yang dimiliki yang ada kaitanya dengan penelitian. 

d. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data Deskriptif 

Kualitatifyaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena 

dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan 

setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. 

Diawali dengan proses klarifikasi agar tercapai konsistensi di lapangan 

dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi di 
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lapangan, dengan mempertimbangkan, menghasilkan pernyataan-

pernyataan yang sangat memungkinkan yang di anggap mendasar dan 

universal. 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematika 

penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing terdiri 

dari sub-sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori dan konsep tentang Penerapan Pasal 

307 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan terkait Melebihi Daya Angkut. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penilitian yang telah dikaji, dianalisa, dan 

diuaraikan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti yaitu Penerapan Pasal 169 jo Pasal 307 Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terkait Melebihi Daya Angkut. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus berisi   tentang 

saran-saran untuk memberikan konstribusi bagi pengemudi angkutan umum 

yang melebihi daya angkut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


