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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
          

Manusia adalah makluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam 

diridalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah dan 

melakukan aktivitas. Di masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu 

dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu.1 Segala 

macam alat transportasi diciptakan manusia guna memudahkan perpindahan 

mereka dari tempat satu ke tempat yang lainnya untuk memenuhi segala 

kebutuhannya. Hal inilah yang menjadikan terciptanya suatu aktivitas lalu 

lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan 

bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna 

jalan, serta pengelolaannya”.2 Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang 

di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/ 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan 

di ruang lalu lintas jalan. 3  

                                                             

1 Marye Agung Kusmagi, 2010, Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 4 
2 Lihat Pasal 1Undang-Undang  No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm . 2 
3 Ibid, hlm. 3 
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Dari kehadiran suatu aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan yang 

dibutuhkan oleh semua manusia, sudah barang tentu dapat menimbulkan 

banyak permasalahan. Di kota- kota besar di Indonesia, permasalahan lalu 

lintas dan angkutan jalan cukuplah pelik. Penduduk yang heterogen dengan 

jumlah yang besar menjadi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Seperti di 

Kota Malang, kota yang semakin dewasa menjadi semakin sibuk, 

permasalahan lalu lintas juga angkutan jalannya  belum teratasi dengan baik. 

Dapat kita lihat bahwa masih adanya kemacetan di banyak tempat juga 

seringnya kecelakaan yang terjadi akibat aktivitas lalu lintas dan angkutan 

jalan. Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut memang 

dibutuhkan kerjasama diantara seluruh elemen penyelenggara juga pengguna 

lalu lintas dan angkutan jalan. Agar supaya keamanan yang diamanahkan oleh 

Undang-Undang dapat terealisasi dengan baik. Kita tahu bahwa komponen-

komponen lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya adalah masyarakat. 

Seringkali perilaku-perilaku dalam masyarakat yang menyebabkan 

permasalahan dari lalu lintas dan angkutan jalan terjadi. Seperti mereka yang 

ugal-ugalan di jalan raya, tak jarang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

Kemacetan juga dapat timbul karena perilaku masyarakat. Mereka yang 

dengan sengaja menerobos rambu-rambu lalu lintas menyebabkan kekacauan 

dalam aktivitas lalu lintas itu sendiri. Fenomena pelanggaran lalu lintas oleh 

masyarakat yang nyatanya juga mempengaruhi aktivitas kehidupan dalam 
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berlalu lintas. Selain masyarakat, komponen penting dalam aktivitas lalu 

lintas dan angkutan jalan adalah penegak hukum, dimana dalam hal ini polisi 

lalu lintas (polantas).4  “Polisi lalu lintas yang termasuk juga dalam 

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.5 

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa “Kepolisian 
Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri ”.6 

Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga yang sangat 

diharapkan oleh masyarakat secara luas untuk berperan di setiap lini 

kehidupan, yang mana peran tersebut didasari dengan aturan (norma-norma) 

untuk dapat dijadikan sebuah pijakan dari suri tauladan dalam pembangunan 

mentalitas bangsa dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. 

Berpijak pada fungsi kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa “fungsi Kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang keamanan dan ketertiban 

                                                             

4 Soerjono Soekanto, 1990, Polisi Dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3 
5Lihat  Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, 2010,Citra Umbara, 
Bandung, hlm.  8 
6 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, 2010, Citra Umbara, 
Bandung, hlm. 5 
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masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat selalu bersinggungan dengan kepentingan masyarakat”. 

Maka seyogyanya jika kepolisian harus berperan aktif dalam mengupayakan 

keamanan masyarakat luas dalam hal ini mengenai penyuluhan, pendidikan, 

pelatihan, penerangan dan pembimbingan dalam berlalu lintas sangatlah 

penting untuk benar-benar di aplikasikan kepada masyarakat. Upaya secara 

langsung dari kepolisian kepada masyarakat sangatlah penting untuk 

dilaksanakan. Agar sekiranya dapat mengena ke seluruh lapisan masyarakat 

para pengguna lalu lintas dan angkutan jalan dari berbagai lapisan agar 

tercipta kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas. 

Dijelaskan dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa : 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas 
terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara 
keamanan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kerjasama antara Pembina lalu lintas dan angkutan 
jalan dan masyarakat. 

(3) Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan 
angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
kegiatan : 
a. Penyusunan program nasional keamnan lalu lintas dan angkutan 

jalan; 
b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan 

keamanan lalu lintas dan angkutan jalan; 
c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, 

dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan 
kesadaran hukum dan etika masyrakat dalam berlalu lintas; 

d. Pengkajian masalah kemanan lalu lintas dan angkutan jalan; 
e. Manajemen keamanan lalu lintas; 
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f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/ atau patrol; 
g. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengemudi; dan 
h. Penegakan hukum lalu lintas. 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui tugas-tugas yang harus 

dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polisi Lalu 

Lintas dalam menjalankan dua ketentuan undang-undang sekaligus, yakni 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di Kota 

Malang. Agar sekiranya tercipta keamanan lalu lintas dan angkutan jalan guna 

menunjang kehidupan yang lebih baik lagi. 

Melihat dari latar belakang diatas, peneliti menuliskan dalam 

penelitian skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS 

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN MENURUT 

PASAL 200 AYAT (3) HURUF c UNDANG-UNDANG NOMOR 22 

TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

(Studi di Wilayah Hukum Kota Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab Satuan Polisi Lalu Lintas 

Kota Malang menurut Pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 
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22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka 

meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu 

lintas? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Satuan Polisi Lalu Lintas 

Kota Malang dalam melaksanakan tanggungjawabnya menurut pasal 200 

ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum 

dan etika masyarakat dalam berlalu lintas? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala 

yang ada dalam melaksanakan tanggungjawabnya menurut pasal 200 ayat 

(3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah disebutkan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab Kepolisian Kota Malang 

menurut pasal 200 ayat(3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggungjawab 

Kepolisian Kota Malang menurut pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . 
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3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota 

Malang menurut menghadapi kendala-kendala pelaksanaan 

tanggungjawabnya dalam pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

kepentingan-kepentingan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum terutama di bidang 

Hukum Pidana khususnya hukum tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

b. Diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut mengenai bentuk serta pertimbangan 

penerapan hukum oleh Kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti terhadap pelaksanaan pasal 200 ayat (3) huruf c 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan sekaligus sebagai persyaratan untuk mencapai 
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gelar kesarjanaan (S1) dibidang ilmu hukum pada Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Instansi Kepolisian 

a. Sebagai sumber informasi untuk pengembangan kinerja Kepolisian 

di Keplosian Resort Kota Malang. 

b. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh 

Kepolisian Resort Kota Malang. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat 

dibidang ilmu hukum terutama yang erat kaitannya dengan lalu lintas 

dan angkutan jalan dalam hal ini tentang pelaksanaan pendidikan, 

pelatihan, pembimbingan, penyuluhan dan penerangan berlalu lintas 

dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika msyarakat 

dalam berlalu lintas oleh Kepolisian Resort Kota Malang. 

E. Metode Penelitian 

       Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. 
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1. Pendekatan 

       Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan 

adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (Sosio Legal Research) yang 

ditemukan melalui penelitian hukum, yaitu untuk mengetahui mengenai 

konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan pelaksanaan 

hukumnya. Meneliti fata-fakta yang ada ada, kemudian disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan.  Dengan demikian dalam 

penelitian ini akan dilakukan penggalian informasi secara mendalam 

terkait dengan tanggungjawab Kepolisian Resort Kota Malang dibidang 

lalu lintas dan angkutan jalan melalui wawancara kepada pihak terkait 

yaitu Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

       Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka 

peneliti memilih wilayah hukum Kota Malang sebagai lokasi penelitian. 

Hal tersebut dikarenakan Malang merupakan kota yang sangat padat 

dengan berbagai aktifitas lalu lintasnya. Selain itu Kota Malang 

merupakan salah satu kota tujuan wisata yang banyak diminati oleh 

masyarakat, baik itu dari dalam kota sendiri maupun dari luar kota, yang 

semakin menyebabkan Kota Malang padat lalu lintasya. Dimana juga 

menurut peneliti secara pribadi bahwa tanggungjawab Kepolisian dalam 

Pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
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Jalan tentang pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, 

penyuluhan, dan penerangan lalu lintas dalam rangka meningkatkan 

kesadaran dan etika masyarakat dalm berlalu lintas belum banyak diterima 

oleh sebagian besar masyarakat Kota Malang. 

3. Jenis Data 

       Untuk memperoleh data yang valid dan mencapai kebenaran ilmiah 

dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data, 

yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber informasi 

yang utama/pertama,7 data-data yang diperoleh langsung dari 

penelitian di lapangan. Diperoleh dengan melakukan penelitian fakta-

fakta dokumentasi dan bahan keterangan yang diteliti selama 

penelitian. Melakukan wawancara kepada para Polisi Lalu Lintas dan 

para pengguna jalan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa dokumen resmi, 

buku, surat kabar, internet dan literature lainnya yang berhubungan 

dan memuat langsung pembahasan yang diteliti.8 Dalam penelitian ini 

                                                             

7 Fakultas Hukum UMM, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, Univ. Muhammadiyah Malang, hlm. 11 
8 Sukandarrumidi, 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Gadjah Mada 
University Press, hlm. 45 
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penulis menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi ini dan sumber bacaan lain yang terkait dengan 

pokok pembahasan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk menunjang data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu  merupakan suatu metode pengumpulan data dan fakta-fakta 

yang diperlukan oleh peneliti melalui proses tanya jawab dengan 

narasumber,9. Untuk mendapatkan hasil yang baik, wawancara harus 

dilakukan secara terfokus (focusses interview)10 sesuai dengan tujuan 

penelitian, dalam hal ini adalah tanggungjawab Kepolisian Kota 

Malang sesuai dengan pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 

dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat 

dalam berlalu lintas. dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara langsung kepada : 

1) AKP Fahri Siregar, SH (Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Malang) 

2) IPDA Edy Purwanto (Kaur Min Ops) 

                                                             

9 Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.  
10 Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, 
Bandung, hlm. 26 
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3) IPDA Lukman Hudin (Kanit Dikyasa) 

4) IPDA Riski Amalia (Kanit Reg Ident) 

5) IPDA I.G.A Ananta (Kanit Laka) 

6) Ahmad Bonadi (Mahasiswa Univ. Negeri Malang) 

7) Irvan Nusevandi (Mahasiswa Univ. Negeri Malang) 

8) Ridi Setyawan (Mahasiswa Univ. Negeri Malang) 

9) Aiem Asfiyah (Siswa SMK Negeri 2 Malang) 

10) Abdul Ghani Umrat (Siswa SMK Negeri 2 Malang) 

11) Arif Wahyudi (Siswa SMK Nasional Malang) 

b. Dokumentasi 

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap dokumentasi data-data 

dan berkas-berkas yang ada pada lokasi penelitian hukum terkait 

dengan tanggungjawab Kepolisian dalam pasal 200 ayat (3) huruf c 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca 

literatur-literatur atas buku-buku juga berbagai undang-undang yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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d. Internet 

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri 

alama-alamat web yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. 

5. Analisa Data 

       Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan, memaparkan, 

menelaah, mengolah dan menyimpulkan seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber berdasarkan dengan permasalahan, yaitu tanggungjawab 

Kepolisian dalam Pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

F. Sistematika Penulisan 

       Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

       Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

       Dalam bab ini peneliti akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-

kaidah yang bersumber dari Undang-Undang, buku atau literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet. Teori-teori yang 

dipergunakan antara lain yang berkaitan dengan teori tanggungjawab, 

Kepolisian Republik Indonesia, lalu lintas dan angkutan jalan, serta teori 

tentang efektifitas hukum.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Yaitu bab yang memaparkan hasil penelitian dan permasalahan tentang 

pelaksanaan tanggungjawab kepolisian menurut pasal 200 ayat (3) huruf c 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, kendala-kendala yang dialami Keplisian Resort Kota Malang serta 

upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala, kemudian 

dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. 

BAB IV PENUTUP  

       Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya serta 

berisi saran atau  rekomendasi dari apa yang peneliti paparkan sebelumnya 

yang dituangkan guna kebutuhan serta masukan kepada peneliti. 

 

 


