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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan, merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh

pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan keadaan tertib, aman, dan nyaman

bagi pengguna jalan. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi

sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu

lintas. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan

Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang

menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan1.

Selain diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2012, mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu

lintas juga diatur dalam Pasal 88 – Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun

1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Penggunaan jalan untuk pesta

pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Hal ini

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat(2) Peraturan Kepala Kepolisian

1 Letezia Tobing.Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan
Pribadi Lainnya.http://www.hukumonline.com/2014, diakses tanggal 03 November 2014
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Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, penggunaan jalan yang bersifat

pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Izin penggunaan jalan

tersebut diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, Pasal 90 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1993 jo Pasal 1 angka 12 PP

No. 43 Tahun 19932.

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan

penutupan jalan,maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan

alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan

yang ditutup,Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dan

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2012. Pengalihan arus lalu lintas ke Jalan alternatif tersebut harus

dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara Pasal 89 ayat (2) PP No. 43 Tahun

1993 dan Pasal 15 ayat (4) PERKAPOLRI No. 10 Tahun 20123.

Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak

sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang

memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan

dimaksudkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalulintas Pasal 89 ayat

2Ibid.

3Ibid.
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(3) PP No. 43 Tahun 1993. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan

penutupan jalan,maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERKAPOLRI No. 10 Tahun

2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh POLRI. Cara

memperoleh izin penggunaan jalan tersebut dengan mengajukan permohonan

secara tertulis, Pasal 17 ayat (2) PERKAPOLRI No. 10 Tahun 20124.

Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan

memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya selama kegiatan tersebut

telah mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Akan

tetapi, dibeberapa kasus yang terjadi dimasyarakat masih banyak yang

menggunakan fungsi jalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Seperti yang terjadi di Jalan Pesantren Desa Margahayu Tengah,

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, dimana penutupan jalan yang dilakukan oleh

warga dengan menggunakan gerobak dorong dikarenakan pada saat itu sedang ada

kegiatan  pernikahan yang sedang diselenggarakan oleh salah satu penduduk5.

Selain itu, di Bali sering terjadi penutupan jalan karena adanya upacara

adat dan upacara-upacara keagamaan lainnya dimana dalam pelaksanaannya

menggunakan sebagian bagian jalan maupun seluruh badan jalan yang merugikan

pengguna jalan lain6.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya

sering menggunakan jalan untuk kegiatan seperti pernikahan, pengajian serta

4Ibid.

5Bung Wir. .Biarkan Jalan Ditutup Digunakan Hajatan Warga. http:// www
.soreangonline. com/2012, diakses tanggal 03 November 2014

6I Wayan Miasa.Macet Gara-gara Upacara Agama.http://majalahhinduraditya.blogspot.
com/2014, diakses tanggal 03 November 2014
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kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pribadi atau individual. Kegiatan yang

dilakukan masyarakat tersebut dalam pelaksanaanya seringkali tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 23 juli 2014 terjadi penutupan jalan

didaerah jetis yang mengakibatkan penutupan jalan dan pengalihan jalur

lalulintas, akan tetapi dilapangan tidak terlihat satupun dari pihak kepolisian yang

berjaga untuk mengatur arus lalulintas.

Selain itu, alat peraga yang digunakan untuk menutup jalan bukan berasal

dari pihak kepolisian melainkan atas inisiatif warga. Sebagai daerah yang padat

penduduk dengan tingkat aktifitas lalulintas yang tinggi, kegiatan masyarakat

yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti

pernikahan,khitanan dan pengajian serta kegitan lainnya seringkali mengaggu

aktifitas lalulintas seperti kemacetan.

Disamping itu, tidak adanya pengawalan dari pihak kepolisian dalam

mengatur lalulintas mengharuskan pengguna jalan lain harus berputar arah

mencari jalan alternative lain dikarenakan tanda atau rambu yang digunakan oleh

masyarakat untuk menutup jalan pada umumnya hanya berupa potongan bambu

atau kayu, bahkan ada yang menggunakan tong sampah.

Selain alat rekayasa jalan yang digunakan untuk menutup jalan tidak

sesuai dengan peraturan yang ada, peletakan alat rekayasa jalan yang digunakan

untuk menutup jalan tersebut tidak berada di Jalan alternative melainkan hanya

disekitar terselenggarannya kegiatan. Sehingga, banyak pengguna jalan lain yang

tidak mengetahui sedang ada kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat

dijalur yang akan dilalui.
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Pelanggaran Lalu Lintas mengenai penggunaan sebagian atau seluruh

badan Jalan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan penutupan jalan

tersebut seringkali tidak mendapat tindakan yang tegas dari pihak Kepolisian

sehingga terkesan adanya pembiaran. Dengan demikian, keberadaan peraturan

perundang-undangan yang telah ada selama ini tidak dapat terlaksana dengan

semestinya.

Dari uraian diatas penulis melihat adanya ketidak sesuaian antara

ketetapan peraturan perundang-undangan  yang ada dengan pelaksanaan aturan itu

sendiri dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal penggunaan fungsi

jalan. Penulis melakukan penulisan tersebut diwilayah kerja Polsek Kecamatan

Dau, Kabupaten Malang. Dengan membentuk tugas akhir atau skripsi yang

berjudul “Tinjauan Terhadap Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan

Pribadi. (Studi Kasus Diwilayah Hukum POLSEK Dau, Kabupaten

Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses permohonan izin penutupan jalan untuk

kepentingan pribadi dan mekanisme pelaksanaanya di Kecamatan Dau?

2. Bagaimanakah penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam

Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu

Lintas di Kecamatan Dau?
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C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh Penulis ialah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dan proses permohonan Surat izin

penutupan jalan untuk kepentingan pribadi yang dikeluarkan oleh pihak

kepolisian.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pihak

kepolisian dalam memberikan izin penutupan jalan untuk kepentingan

pribadi.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam permohonan izin

oleh masyarakat dan pemberian izin penutupan jalan untuk kepentingan

pribadi oleh pihak kepolisian.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan

dibidang Ilmu Hukum Khususnya hukum pengangkutan, dan dapat memberikan

masukan serta tambahan bacaan atas dasar penilitian berikutnya dengan materi

dan obyek penulisan yang sama. Penulisan ini dilakukan untuk menyelesaikan

Tugas Akhir Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas

Muhammdiyah Malang.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan

tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat dan pemegang

kepentingan, serta dapat memberikan pemahaman bagi penulis bagaimana

penerapan Perundang-undangan itu berlaku sebagaimana mestinya

khususnya dalam PERKAB No. 10 tahun 2012 tentang pengaturan Lalu

Lintas untuk kepentingan tertentu dan penggunaan Jalan selain untuk

kegiatan Lalu Lintas.

b. Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini berguna bagi pihak Kepolisian yang sangat berperan

dalam penegakan hukum di Indonesia demi terciptanya ketertiban dan

kenyamanan bersama. Diharapkan dengan adanya penulisan ini bisa

dijadikan sebagai bahan referensi bagi para penegak hukum di Indonesia

agar lebih bijak dan tepat dalam mengambil keputusan, sehingga dalam

pemberian sanksi terhadap segala perbuatan yang menyangkut

pelanggaran tindak pidana khususnya dibidang lalu lintas dan angkutan

jalan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penulisan ini dapat menjadi bahan koreksi terhadap

masyarakat yang hendak menutup jalan untuk kepentingan pribadi, dan
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dengan hasil penulisan ini penulis berharap menjadi wawasan bagi

masyarakat  sehingga menjadi masyarakat yang sadar akan hukum.

E. Metode Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam membuat penulisan hukum ini, maka

penulis menggunakan metode penulisan yuridis sosiologis yaitu dengan cara

membahas permasalahan yang ada dengan melihat peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi

dimasyarakat. Metode penulisan ini sebagai salah satu cara untuk memudahkan

penulis dalam mensistemasi penulisan hukum sebagai hasil akhir dari sebuah

metode penulisan.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan

pendekatan Yuridis Sosiologis;

a) Pendekatan yuridis yang dimaksud disini ialah dengan menggunakan

peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berkaitan dengan

kajian yang akan diteliti oleh penulis mengenai izin penutupan jalan

untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan peraturan  Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

Pengaturan Lalulintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan

Selain Untuk Kegunaan Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 1993 Tentang Prasarana  dan Lalu Lintas Jalan.
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b) Pendekatan Sosiologis yang dimaksud ialah dengan melihat fakta yang

terjadi dilapangan atau kenyataaan yang ada dalam masyarakat

mengenai izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. Sehingga

dengan menggunakan pendekatan sosiologis sebagai penunjang dari

pendekatan yuridis di atas penulis diharapkan mampu memberikan

pemaparan secara jelas antara peraturan perundang-undangan yang ada

dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dalam kajian ilmiah

yang akan diteliti oleh penulis mengenai izin penutupan jalan untuk

kepentingan pribadi.

2. Lokasi Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi penulisan di Polsek Dau yang

beralamat di  Jl. Raya Mulyoagung No. 238 Dau Telp. 0341-803110. Dan

beberapa desa diwilayah Kota Malang, Kecamatan Dau. Yang mana dari

jumlah keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) Desa. Penulis hanya akan

mengambil beberapa desa saja yang akan dipilih oleh penulis disesuaikan

dengan kebutuhan data.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini digolongkan dalam 2 (dua)

jenis sumber data, yaitu7:

a. Data Primer

Data yang bersifat utama dalam penulisan hukum mengenai izin

penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. Data primer yang digunakan

7Fakultas Hukum UMM.2012.Pedoman Penulisan Hukum.Malang.Penerbit Fakultas
Hukum UMM, Hal. 18.
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oleh peneleti yakni data yang berupa hasil dokumentasi dilokasi penulisan

maupun data yang berupa arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi dari pihak Polsek

Dau, yang mana penulis hanya menggunakan arsip maupun dokumen yang

berkaitan pada tahun 2014.

Selain data primer yang berupa arsip atau dokumen yang berasal

dari pihak kepolisian penulis juga menggunakan data primer yang berasal

dari beberapa kantor kepala desa di Kecamatan Dau yang pembukuannya

dimulai dari tanggal 29 Oktober 2014 sampai tanggal 30 januari 2015.

Hasil pengumpulan data yang berupa arsip maupun dokumen-dokumen

mengenai izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi dan juga hasil

wawancara dengan responden yang ditentukan oleh penulis tersebut di

atas, kemudian dianalisis dan disusun dengan sistematis sehingga menjadi

sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan

yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan data atau

penulisan ini sebelumnya8.

Jenis data Sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum yang

meliputi buku-buku, makalah, literatur, internet, jurnal, dan hasil

penulisan terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

8 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penulisan Hukum. Malang. UMM
Press. Hal. 122.
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diteliti. Hal ini sebagai acuan tambahan bagi penulis dan bahan

penunjang data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya

jawab langsung kepada responden yang berkompeten. Dimana

wawancara akan dilakukan dengan responden yang berasal dari;

1. Petugas kepolisian sektor Dau yang terdiri dari:

a. AIPTU. Pribadi selaku KASI’UM

b. AIPTU. Rokib selaku Kanit LANTAS

2. 10 Responden dari Masyarakat yang melakukan penutupan jalan

untuk kepentingan pribadi :

a. Bapak. Sutrisno, alamat Jalan Raya Sengkaling. Desa Mulyo

Agung

b. Bapak. Jumadi, alamat Jalan Raya Ndermo. Desa Mulyo Agung

c. Bapak. Agus Cahyono, alamat Jalan Raya Telogo Mas. Desa

Landung Sari

d. Bapak.Tukiran, alamat Jalan Raya Ndermo, Desa Mulyo Agung

e. Bapak. Rudianto, alamat Jalan Raya Margo Basuki, Desa Mulyo

Agung

f. Bapak. Supriyanto, alamat Jalan Raya Tirto Utomo, Desa

Landung Sari

g. Bapak. Anton, alamat Jalan Raya Ndermo, Desa Mulyo Agung
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h. Bapak. Mulyadi,  alamat  Jalan Tirto Utomo, Desa Landung Sari

i. Bapak. Paingin, almat Jalan Raya Ndermo,  Desa Mulyo Agung

j. Bapak. Sugeng, Alamat Jalan Raya Margo Basuki, Desa Mulyo

Agung

3. 10 responden pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda

dua yang melintas pada saat ada penutupan jalan pada tanggal 07

Maret 2014 di Jalan Raya Ndermo

a) Nazar Rahman (Mahasiswa)

b. Nelli mei Sandika (Mahasiswi)

c. Veri  (Pelajar)

d. Dona (Mahasiswi)

e. Juni ( Mahasiswa)

f. Vivi Agnesti (Mahasiswi)

g. Riza ( Mahasiswa)

h.Viki (Pelajar)

i. Herianto (Pelajar)

j. toni (Pelajar)

b. Studi Dokumen

Setelah melakukan studi dokumen dilapangan penulis

memperoleh data berupa;

a) Foto-foto penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat

untuk kepentingan pribadi,



13

b) Data-data yang berupa arsip, data keanggotan organisasi yang

berasal dari kantor kepolisian sektor Dau.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan

mempelajari perundang-undangan,buku-buku, literatur serta sumber

lainnya yang berhubugan dengan obyek penulisan. Metode ini

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan izin

penutupan jalan untuk kepentingan pribadi.

5. Tekhnik Analisa Data

Analisa dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisa

deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan

kemudian menguraikannya secara sistematis kedalam sebuah tulisan, semua

datapenulisan tersebut kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil

sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang akan menjadi

beberapa sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan hukum, dan metode penulisan hukum serta juga sistematika

penulisan hukum.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi; Tinjauan

Mengenai Teori Efektifitas dan Kesadaran Hukum, Tinjauan Umum tentang

kepolisian dan perizinan, Tinjauan Umum Tentang Jalan  dan Peraturan Kepala

Kepolisian Mengenai Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi, Tinjauan

Umum Tentang Pengguna Jalan dan Penyelenggara Penutupan Jalan untuk

Kepentingan Pribadi

BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan dipaparkan hasil penulisan hukum serta

analisa hukum yang berkaitan dengan permasalahan mengenai gambaran umum

lokasi penulisan, hasil dan pembahasan proses permohonan Izin penutupan jalan

untuk kepentingan pribadi dan mekanisme peaksanaanya, hasil dan pembahasan

penerapan PERKAB POLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu

lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan

Lalu lintas diwilayah hukum kecematan Dau.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan

hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran sebagai rekomendasi terhadap

pihak yang berkepentingan. Yang kemudian, dilanjutkan dengan dengan daftar

pustaka yang dijadikan sebagai sumber rujukan penulisan hukum.


