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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui kasus pelanggaran kendaraan bermotor saat

ini semakin banyak bahakan menjadi salah satu polemik di Negeri ini,

mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti tertib

berlalulintas atau etika berlalulintas, ketertiban berlalulintas dan angkutan

jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur

sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Dari sekian banyak

pelanggaran yang di lakukan adalah mengenai perlengkapan kendaraan

bermotor, surat-surat kendaraan, dan tata cara berkendara di jalan. Ketentuan

perlengkapan kendaraan bermotor sudah di atur dalam Undang-Undang No

22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 57.

Berbicara mengenai pelanggaran perlengkapan kendaraan bermotor,

ada salah satu bentuk perlengkapan kendaraan bermotor yang tidak lazim kita

dengar akan tetapi saat ini sedang marak di gunakan oleh para pengguna

kendaraan bermotor dan sering kita jumpai di jalan raya, yaitu penggunaan

lampu rotator dan sirine pada kendaraan bermotor yang seharusnya di larang

dan di tertibkan, hanya kedaraan-kendaraan tertentu yang boleh menggunakan

perlengkapan tersebut. Penggunaan lampu rotator dan sirine di atur dalam UU

No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan pasal 59.

Penggunaan perlengkapan tersebut sangat mengganggu pengguna jalan

yang lain jika di gunakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sering kita
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jumpai penggunaan atribut atau perlengkapan tesebut ada pada kendaraan

yang tergabung dalam club atau komunitas otomotif, dan di pergunakan pada

saat konvoi, seharusnya kendaraan yang di lengkapi atribut tersebut memiliki

hak utama di jalan. Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya para

peserta konvoi harus melakukan ijin pada Kepolisian guna mendaptkan

pengawalan dari anggota Kepolisian.

Pada tahun 2009 sudah di terbitkan Undang-Undang No 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, di terbitkan nya UU tersebut tidak

dengan tanpa tujuan, akan tetapi penerbitan UU tersebut bertujuan, seperti

yang tertulis pada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan pasal 3. Dalam UU tersebut terdapat pasal yang menyatakan larangan

penggunaan perlengkapan tertentu yang mengganggu keselamatan

berlalulintas yaitu pasal 58 yang berbunyi : Setiap kendaraan bermotor yang

di operasikan di jalan di larang memasang perlengkapan yang dapat

mengganggu keselamatan berlalulintas. Salah satu perlengkapan tersebut

adalah lampu rotator dan sirine yang terpasang di kendaraan pribadi, sekilas

memang penggunaan lampu rotator dan sirine tidak berdampak pada

keselamatan, berikut penjelasan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan adalah suatu keadaan atas terhindarnya setiap orang dari resiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang di sebabkan oleh manusia, kendaraan

dan jalan dan/atau lingkungan.

Kembali pada permasalahan penggunaan lampu rotator dan sirine, sorot

cahaya yang di timbulkan lampu tersebut dapat membuat mata pengguna
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jalan yang lain akan merasa silau atau gelap selama beberapa detik mengingat

pancaran cahaya nya yang di hasilkan sangat terang, sedangkan penggunaan

sirine kita lihat sekilas memang tidak ada dampak dari penggunaan

perlengkapan tersebut, akan tetapi dengan suara yang di keluarkan cukup

keras yang menyerupai suara mobil atau motor yang memiliki hak utama di

jalan akan membuat pengguna jalan lain merasa secara spontanitas

meminggirkan kendaraanya guna memberikan hak utama pada kendaraan

tersebut karena beranggapan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan

yang berhak mendapatkan hak utama, ternyata hanya segelintir orang orang

atau masyarakat umum yang menggunakan perlengkapan tersebut, di situlah

letak dari makna kata-kata mengganggu keselamatan berlalulintas. Di sini

peran profesionalisme Kepolisian perlu di tegak kan mengingat yang berhak

menindak adalah pihak Kepolisian, karena sesuai dengan peraturan pada

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 pada

pasal 14. Bila kita melihat kebelakang, kita melihat sejak tahun 1993 sudah

terdapat peraturan yang berlaku, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43

tentang prasarana dan lalu lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tentang

kendaraan pribadi dan pengemudi. Isyarat peringatan dengan bunyi yang

berupa sirine sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun1993 pasal

72.

Bila kita melihat peraturan yang sudah di buat, seharusnya pihak
Kepolisian bertidak tegas dalam menyikapi hal tersebut, akan tetapi dalam
prakteknya sangat sulit untuk memberantas para pelaku pelanggaran tersebut,
tidak hanya karena faktor penegak hukumnya, tetapi juga dari faktor
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pelanggar tersebut yang cenderung untuk mengikuti pengemudi-pengemudi
lain nya.1

Manusia merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam pengaruhnya

terhadap kondisi lalu lintas serta tidak dapat di ramalkan secara tepat2. Seperti

yang penulis dapatkan fakta yang terjadi dari observasi awal pada sebuah

acara launching salah satu tim sepak bola di Kota Malang beberapa waktu

yang lalu yaitu pada tanggal 29 Januari 2014 di Jalan-jalan protokol Kota

Malang, ada beberapa kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang ikut

melakukan pengawalan dengan menggunakan lampu rotator dan sirine, akan

tetapi kendaraan tersebut adalah milik pribadi atau per orangan dan tergabung

dalam beberapa komunitas atau club otomotif di kawasan Malang Raya yang

seharusnya di larang menggunakan perlengkapan tersebut.

Maka berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, penulis

berkeinginan untuk melakukan penulisan yang akan mengulas permasalahan-

permasalahan yang telah di sebutkan pada latar belakang dengan judul

“TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN

PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DAN SIRINE PADA

KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota

Batu)”

B. Rumusan Masalah

1Alik Ansyori Alamsyah. 2008 edisi revisi.Rekayasa LaluLintas. Malang: UMM Press. Hal.
8

2Alik Ansyori Alamsyah. 2008 edisi revisi.Rekayasa LaluLintas. Malang: UMM Press.
Hal. 7
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Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis

merumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana tindakan hukum yang di lakukan oleh Kepolisian dalam

menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirine pada kendaraan

bermotor?

2. Upaya Kepolisian dalam menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirine

pada kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian hukum yang akan di lakukan oleh penulis maka tujuan

yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tindakan Kepolisian dalam menindak

pelaku pelanggaran penggunaaan lampu rotator dan sirine.

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat menggunakan lampu roatator dan

sirine pada kendaraan nya.

3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menertibkan pelanggaran

penggunaan lampu rotator dan sirine.

D. Manfaat Penelitian

Dalam diakan nya penelitian ini maka akan di dapatkan beberapa

manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum dan masyarakat,

adapun mafaat tersebut adalah:

1. Secara Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan akan

memberikan sebuah wawasan dan sudut pandang yang baru bagi
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perkembangan teori-teori hukum pidana, terutama bagi kasus

pelanggaran lalu lintas yang di teliti.

2. Secara Praktis

a) Bagi masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai larangan pengunaan

lampu rotator dan sirine yang notabene di larang bagi kendaraan

prbadi baik roda dua maupun roda empat.

b) Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini semoga bermanfaat untuk menambah

ilmu pengetahuan baru di bidang lalu lintas dan hukum-hukum lain

nya yang ada kaitan nya pada masalah yang di angkat ini, dan juga

sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan di

bidang ilmu hukum.

c) Bagi penegak hukum

Dengan adanya penelitian inimengharapkan para aparat yang terkait

khususnya, lebih bertindak tegas dalam menegakan peraturan tata

tertib berlalulintas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

sosiologis, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum

yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial terkait dalam
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penelitian3. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan

menggambarkan secara jelas apa yang terjadi di lapangan yang

berkaitan dengan masalah tindakan dan upaya kepolisian dalam

menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirine pada kendaraan

bermotor.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres

Kota Batu khusunya di bagian Unit TURJAWALI (pengaturan,

penjagaan, pengawalan dan patroli, unit Baur Tilang (badan urusan

tilang, Unit Dikyasa (pendidikan dan rekayasa) sebab berdasarakan

survey yang penulis lakukan sebelumnya di Polres Kota Batu maka

penulis dapat dengan mudah memperoleh data yang terkait dengan

masalah yang diteliti yaitu mengenai tindakan Kepolisian dalam

menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirine.

3. Jenis data

a) Data primer : Bahan hukum yang di peroleh adalah hasil dari

penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak

Kepolisian, dalam hal ini adalah di Satuan Lalu Lintas Polres Kota

batu yang berwenang melakukan tindakan hukum dan upaya yang di

lakukan oleh Polres Kota Batu dalam menertibkan penggunaan

lampu rotator dan sirine.

3Muslan Abdurrahman, 2009. Sosiologi Dan metode Penelitian Hukum, Malang: UMM
Press, Hal. 103.
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b) Data sekunder : Data di peroleh melalui studi kepustakaan dengan

mempelajari Undang-Undang, buku-buku, dan hasil penelitian

terdahulu yang dapat di gunakan sebagai acuan bagi penulis dalam

penelitian mengenai tindakan dan upaya Kepolisian yang di lakukan

oleh Polres Kota Batu dalam menertibkan penggunaan lampu rotator

dan sirine pada kendaraan bermotor.

c) Data tersier : Data tersier ini merupakan data pelengkap yang di

peroleh dari kamus, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan

masalah-masalah tindakan dan upaya Kepolisian dalam menertibkan

penggunaan lampu rotator dan sirine pada kendaraan bermotor.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penertiban

penggunaan lampu rotator dan sirine maka teknik pengumpulan data dari

responden berasal dari Satuan Lalu Lintas Polres kota Batu yang menangani

dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan lampu rotator

dan sirine yang di gunakan pada kendaraan bermotor, serta berbagai buku-

buku yang menunjang dalam penelitian hukum ini. Adapun teknik

pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut :

a) Studi wawancara

Wawancara dalam penelitian hukum ini di lakukan dengan Kepolisian

di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu yang menangani proses

penertiban penggunaan lampu rotator dan sirine pada kendaraan



9

bermotor, adapun pihak yang di jadikan subyek dalam wawancara ini

adalah:

1. Kasat Lantas Polres Kota Batu AKP Yudi Wahyu Hindarto, SH

2. Kanit TURJAWALI Polres Kota Batu Ipda Guguk Windu H

3. Kanit DIKYASA Polres Kota Batu Iptu Diana Pudjiastuti

4. Anggota unit DIKYASA Polres Kota Batu Brigadir Yudi Santoso

5. Anggota BAUR TILANG Polres Kota Batu Briptu Komang Aditya

Permana

b) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi di peroleh dengan mengumpulkan data berupa :

catatan atau file-file/arsip yang di peroleh dari lokasi penelitian yaitu di

Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu yang berkaitan dengan tindakan

Kepolisian dan upaya dalam menertibkan penggunaan lampu rotator

dan sirine pada kendaraan bermotor.

c) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan tindakan

Kepolisian dan upaya penertiban pelanggaran penggunaan lampu

rotator dan sirine pada kendaraan bermotor, seperti Unduang-undang

Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, serta Undang-undang yang menunjang dan
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sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penulisan hukum

yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penulisan hukumyang

sosiologis adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara

menggambarkan hasil studi lapangan di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu,

hasil dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian dari data yang di peroleh

akan di analisa dan di tarik menjadi kesimpulan untuk menjawab

permasalahan yang berkaitan. Dari kesimpulan yang sudah di kemukakan,

kemudian timbul hal-hal yang perlu di sarankan, sebagai rekomendasi

terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang sudah di teliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulis akan

membuat sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan

yang dapat di telusuri serta dapat di pertanggungjawabkan secara hukum,

selain itu juga untuk mempermudah di pahami oleh pembaca maka penulisan

penelitian ini di susun secara sistematis dan berurutan, adapun sistematika

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
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Dalam bab ini disajikan teori-teori dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan

dalam penulisan ini yang bersumber dari Undang-undang, buku atau literatur

yang berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet, yaitu tinjauan

tentang Tindakan Kepolisian, dan tinjauan tentang Lampu Rotator dan Sirine

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan melakukan pembahasan secara spesifik dan

substantive mengenai permasalahan yang telah ada dalam penelitian ini,

yakni mengenai,pertama Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan

Kepolisian dalam menertibkan penggunaan lampu rotator dan sirine pada

kendaraan bermotor, keduaupaya kepolisian dalam menertibkan penggunaan

lampu rotator dan sirine pada kendaraan bermotor.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir penulisan penelitianyang berisikan

kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal

yang dapat di simpulkan berdasarkan pembahsan serta analisa yang telah di

rumuskan pada bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan rekomendasi

kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang

telah di uraikan sebelumnya.
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