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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Disahkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai 

tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu 

lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang – Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap 

sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum 

dari undang – undang tersebut. 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi 

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan 

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang 

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia. 
1
 

Transportasi merupakan media bagi semua masyarakat untuk digunakan 

secara bersama-sama dari semua kalangan. Transportasi angkutan penumpang 

umum contohnya, angkutan penumpang umum ini salah satu media transportasi 

masyarakat untuk digunakan secara bersama dengan cara membayar tarif dan 

berkembang dengan berbagai jenis. Contohnya : blue bird, busway, angkutan kota 

atau mikrolet, dan lain sebagainya.  

                                                 
1
 Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Niaga;Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.7 
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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 2e dinyatakan :”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” 

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 
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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 ”. 

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat 

membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ 

pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan 

pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi 

merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan 

pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi 

dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untk dapat 

melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat 

tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan 

tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan 

penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun 

meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar 

dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. 

Didalam peraturan perundang-undangan beberapa pasal mengatur 

mengenai pelaksanaan penggunaan sabuk keselamatan diatur dalam  Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 tentang lau lintas dan angkutan jalan yaitu ada pada 

pasal 57 perlengkapan kendaran bermotor yang berbunyi :  
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Pasal 57 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi 

dengan perlengkapan kendaraan bermotor. 

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa 

helm standar nasional Indonesia. 

(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor 

beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: 

a. Sabuk keselamatan 

b. Ban Cadangan 

c. Segitiga pengaman 

d. Dongkrak 

e. Pembuka roda 

f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor 

beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan 

g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

Kenyataannya masih sering pengemudi maupun penumpang belum 

sepenuhmnya melakukan tindakan sesuai auturan dalam pasal pasal tersebut, yang 

dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang 

secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang 

secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh 
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penumpang. Kenyataan tersebut juga dapat dilihat dari angkutan penumpang 

umum yang sedang berjalan diwilayah kota malang juga tempat-iempat 

pemberhentian angkutan penumpang umum (Terminal) banyak yang tidak 

menggunakan sabuk keselamatan, dan diambil dari contoh peristiwa kecelakaan 

lalu lintas daerah wilayah hukum polresta malang dan salah satu peristiwa 

kecelakaan yang selamat karena pengemudi memakai sabuk keselamatan kejadian 

diluar daerah Malang, sebagai berikut :  

 Tribunnews.Com, JakartaSumber (Warta Kota) -  Sebuah mobil boks 

terbalik di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Kebayoran baru, 

Jakarta Selatan, Sabtu (4/4/2015) siang. Tak ada korban jiwa dalam 

peristiwa ini.Pengemudi mobil Box bernomor polisi B 9653 MB adalah 

Suganda (27). Ia tak terluka karena selamat setelah tertahan sabuk 

keselamatannya. Kecelakaan lalu linta sini berlangsung pukul 10.45 WIB.
2
 

Dalam pelaksanaannya para penegak hukum dari kepolisian wilayah 

Polresta Malang lebih meningkatkan dan memberikan sosialisasi yang lebih lagi 

guna pelaksanaan pasal 57 (2.a) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan ini berjalan dengan sebaik-baiknya, supaya terciptanya 

keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan mengurangi angka kecelakaan dikota 

Malang. 

 Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk dijadikan 

penulisan skripsi dengan judul : 

                                                 
2
GustamanY.  2015, Berkat Sabuk Pengaman, Sopir Mobil Boks Terbalik di Jalan Antasari 

Selamat, Tribun news, edisi 4 April 2015, Jakarta. 

http://www.tribunnews.com/tag/jalan-layang-non-tol-jlnt-antasari/
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PENEGAKAN HUKUM PASAL 57 (2.a) UNDANG – UNDANG NOMOR 22 

TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( Studi 

Terkait Penggunaan Sabuk Keselamatan Pada Angkutan Penumpang Umum di 

Wilayah Hukum Polresta Malang ) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, permasalahan yang dapat diangkat untuk 

selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi, sebagai berikut : 

1) Bagaimana penegakkan hukum terhadap pasal 57 (2.a) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan studi terkait 

penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum diwilayah 

hukum Polresta Malang ? 

2) Apa sajakah hambatan-hambatan dalam penegakkan hukum terhadap pasal 57 

(2.a) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan studi  

terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum 

diwilayah hukum Polresta Malang dan Solusinya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi 

ini, maka penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan  bertujuan: 

1) Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pasal 57 (2.a) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan studi  

terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum 

diwilayah hukum Polresta Malang 
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2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakkan hukum terhadap 

pasal 57 (2.a) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan studi terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang 

umum diwilayah hukum Polresta Malang dan Solusinya 

D. Manfaat Penelitian 

Melihat dari tujuan penelitian diatas yang ada, maka penelitian penulisan 

skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat : 

1) Bagi akademisi 

Memberikan kontribusi sebagai ilmu pengetahuan, pemahaman mengenai 

ilmu hukum khusunya hukum pidana yang berkaitan mengenai tindak pidana 

pelanggaran lalu lintas jalan. 

 

2) Bagi masyarakat luas 

Terutama bagi kalangan masyarakat luas penulisan skripsi ini untuk 

memberikan informasi terkait penegakan hukum pasal 57 (2.a) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan studi 

terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum di 

wilayah hukum polresta malang agar mematuhi peraturan lalu lintas. 

 

3) Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan berfikir juga 

memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam analisis suatu masalah 
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yang didapat selama perkuliahan serta dihubungkan dengan praktik 

dilapangan sebagai objek penelitian dan untuk mendapatkan gelar S-1. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam pemaparaan terhadap objek penelitian, maka akan memberikan 

kontribusi pengetahuan, pemahaman dan penambahan materi akan pentingnya 

pelaksanaan pasal 57 penegakan hukum pasal 57 (2.a) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan studi terkait penggunaan sabuk 

keselamatan pada angkutan penumpang umum di wilayah hukum polresta malang 

bagi masyarakat luas serta bagi kalangan akademisi. 

F. Metode Penelitian. 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti disini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis (Sosiology Of Law) , yang berarti metode 

pendekatan penganalisaan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dimasyarakat yang nantinya akan dikaitkan / dihubungkan dengan aturan 

hukum yang bersifat tegas dan mengikat 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat lokasi penelitian untuk penyusunan skripsi ini di Mapolresta Malang. 

Selain itu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap juga dilakukan 

penelitian di Pangkalan Angkutan Kota TerminslLandungsari, Terminal 

Arjosaridan Terminal Hamid rusdiatauGadangdan Taksi Jalan Veteran Kota 

Malang, JalanTlogomas, JalanLandungsaridari lokasi penelitian ini diharapkan 
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bisa memperoleh data-data yang konkrit sehingga dapat membantu 

memberikan informasi untuk pengerjaan tugas akhir ini. 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, ialah :  

a. Data primer yaitu data yang dapat dari hasil penelitian yang terjadi dalam 

kurun waktu Mei 2015sampai dengan Januari 2016 di lokasi penelitian 

dengan pihak – pihak yang bersangkutan. 

b. Data sekunder yaitudata-data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu 

Peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan literatur lain 

yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini yang berguna sebagai 

penambahan referensi yang nantinya akan mempertajam, argumentasi dan 

penganalisaan data oleh peneliti 

c. Data Tersier yaitu gabungan sumber data dari data sekunder dengan data 

premier. Seperti contoh, kamus dan ensiklopedia dan bahan-bahan yang 

sangat berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan 

untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan 

penulis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melengkapi diri dengan 

instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta 

petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Di 

dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yang diataranya sebagai berikut : 
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a. Interview ( wawancara ) 

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 

langsungkepada pihak pihak yang terkait pelaksanaan aturan penggunaan 

sabuk keselamatan meliputi : 

1) Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang Iptu Lono Setyo 

2) Anggota Polantas Polesta Malang Bripka Jaja, AIPTU Mustakim, Mas 

Fendi dan Mas Adi. 

3) Pengguna jalan sudara Febrian Dwi Candra, Bapak Basuki, Bapak 

Hari 

4) Penumpang angkutan umum Saudara irul, Saudar M. Arisandi, Agus 

Sulistyo . 

5) PengemudiangkutanumumdanTaksiSugiyonoBpkBuadi, Sopir LG 

BapakTotok Bin Jamil. 

b. Observasi ( pengamatan ) 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan memperhatikan dan 

mengamati segala sesuatu yang ada hubungannya dengan data yang 

diperlukan. 

c. StudiDokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan catatan-catatan atau 

formulir yang terdapat di Kantor Polresta Malang  

5. Analisa Data 

Analisa data untuk penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa 

deskriptif kualitatif dengan menafsirkan dan mencantumkan literatur, bahan-
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bahan, dan data-data yang bersangkutan dalam permasalahan yang akan 

dibahas untuk mendapatkan kesimpulan masalah yang dapat dipahami oleh 

para pembaca. 

 

G.Sistematika Penulisan 

Untuk sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan tersusun 

dengan baik supaya mudah  dipahami dan dimengerti. Dengan uraian sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, sitematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Isi dalam bab ini yaitu mengenai sosialisasi penegakkan hukum pasal 57 

penegakan hukum pasal 57 (2.a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan studi terkait penggunaan sabuk keselamatan pada 

angkutan penumpang umum di wilayah hukum polresta malang. Tugas pokok 

kepolisian, pengertian kepolisian dan fungsi kepolisian yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengenai kesadaran hukum. 

BAB III PEMBAHASAN 

3) Isi dari bab ini akan dibahas secara detail dari hasil penelitian dan analisa data 

terkait permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut : Bagaimana 

penegakkan hukum terhadap pasal 57 penegakan hukum pasal 57 (2.a) 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

studi terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum 

di wilayah hukum polresta malang, juga akan dibahas hambatan-hambatan 

dalam penegakkan hukum terhadap pasal 57 penegakan hukum pasal 57 (2.a) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

studi terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum 

di wilayah hukum polresta malang dan Solusinya. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi tentang penulis dalam memberikan kesimpulan dan hasil 

penelitian mengenai penegakkan hukum, hambatan-hambatan dan solusi yang 

terkait penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan penumpang umum. 


