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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, 

sosial dan industri di dunia.Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin 

maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti 

perkembangan dalam segala bidang.Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di 

era globalisasi yang serba modern saat ini.Salah satu produk modern yang banyak 

ada di Indonesia adalah sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat 

tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran 

berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan 

lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kemacetan di sepanjang jalan1. 

Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009  Indonesia 

menetapakan Undang – undang Nomor 14 tahun 1992 sebagai Undang – undang 

lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian Pada tahun 2009, POLRI 

mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat 

Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh 

Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU tersebut terdapat peraturan baru 

bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang 

pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap 

                                                           
1 M Sofyan Lubis. (2010). Legal Articles. Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum. Diambil 

pada tanggal 4 maret 2016,  dari http://www.kantorhukum-lhs.com. 
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harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung 

jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa 

sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, 

kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas 

bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan 

angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan 

integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari 

sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu  pasal yang mendapatkan respon 

beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu Pasal 107 ayat (2). 

Selanjutnya didalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak 

dicapai oleh Undang-Undang ini adalah: 

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 

bangsa; 

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.  

Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling 

banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, 

mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu 

lalu lintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelaanggaran yang dilakukan 
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pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, antara 

lain: 

1. Pengendara sepeda motor senantiasa akan mencari jalan atau celah agar tidak 

terhalang kendaraan didepannya, baik dengan cara menyalip kendaraan . 

2. Didepanya atau bahkan sampai naik ke trotoar sehingga para pejalan kaki 

menjadi ketakutan. 

3. Mematikan atau tidak memfungsikan dengan sengaja lampu motor, baik lampu 

utama, lampu rem ataupun lampu sen, sehingga hal ini akan sangat 

membahayakan dirinya sendiri dan kendaraan lain dibelakangnya. 

4. Mengubah bentuk kendaraan yang dapat merugikan orang lain, misalnya 

menghilangkan spakboard belakang, sehingga ketika hujan dapat membuat 

cipratan banyak ke kendaraan lain. Dan masih banyak lagi pelanggaran-

pelanggaran lain. 

Sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak 

dijalanan oleh petugas polisi, tetapi sayangnya para petugas hanya melakukan razia 

terhadap perlengkapan pengendara seperti SIM dan STNK. Sedangkan untuk 

perlengkapan kendaraannya sendiri jarang dilakukan pengecekan. Seharusnya 

masih banyak lagi peraturan-peraturan jalan raya yang harus ditaati dan semua itu 

ada sanksinya.  

Salah satu peraturan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 yaitu 

kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari 

terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan 

pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari 
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namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak 

menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk 

mengurangi tingginya angka kecelakaaan yang banyak terjadi saat ini.  

Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat 

menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama 

maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan 

reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui 

keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan 

jarak atau posisi aman dijalan. 

Salah satu permasalahan yang selalu di hadapi di kota – kota besar adalah 

masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan 

lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan 

dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat 

memberi pengaruh, baik yang bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi 

kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun 

semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan 

lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan 

kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan 

oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan 

kaki yang kurang hati-hati,kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat 

pengemudi, rancangan jalan,dan kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas” 

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya 
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dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 

pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di 

bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan,pengendalian, dan 

pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan,keamanan, ketertiban, 

kelancaran lalu lintas jalan.2 

 

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah “kesetian” seseorang atau subyek 

hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, 

sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan 

bentuk prilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. 

Banyak diantara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya 

penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational 

namun mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum.  

Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih 

banyak mencerminkan bentuk perilaku opportunis yang dapat diibarat mereka yang 

berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak 

ada polisi yang jaga maka banyak diantara “mereka” nekat tetap jalan terus dengan 

tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala. 

Ataupun jika terkait peraturan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 ini, 

pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari jika ada polisi atau 

jika melewati jalan yang dijaga oleh polisi. 

 Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat 

seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial 

lainnya yang mempengaruhinya. Kepatuhan hukum merupakan dependen variabel 

                                                           
2 Suwardjoko, 2005 Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kota .Bandung. Penerbit: ITB.  Hal 135 
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maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel 

atau intervening variabel agar program pemerintah yang menghendaki terciptanya 

masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan masyarakat 

tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa yang 

membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum3. 

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut diatas, 

diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara 

nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara 

internasional.4  

 

Pengertian Kriminologi menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari mengenai kejahatan. Kriminologi berasal dari kata crimen yang 

berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi ialah 

ilmu mengenai kejahatan atau penjahat5. Kriminologis mendefiniskan kriminologi 

adalah ilmu pengetahuan  yang bertujuan untuk menyelidiki gejala – gejala 

kejahatan yang seluas – luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). 

Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang 

seperti ilmu pengetahuan lainnya ,untuk memperhatikan gejala – gejala yang 

mencoba menyelidi sebab – sebab dari gejala tersebut dengan cara – cara yang apa 

adanya. 

                                                           
3 Edy Halomoan Gurning. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Implementasi Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Diambil pada tanggal 4 maret 

2016, dari http://www.bantuanhukum.or.id implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-

tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya. 
4 Ramdlon Naming.2002 Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin 

Penegak Hukum dalam Lalu Lintas. Jakarta,Penerbit grafika.hal 23 
5Rahman Amin. Tinjauan umum dan teori-teori Kriminologi. 

http://rahmanamin1984.blogspot.co.id tinjauan-umum-dan-teori-teori. Di akses 29 februari 2016 

http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/
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Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi 

terapan. Kriminologi murni ini meliputi : 

1. Antropologi Kriminal 

Pengertian Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai 

manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan 

jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah 

ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 

2. Sosiologi Kriminil 

Pengertian Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan 

sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok dari persoalan yang dijawab oleh bidang 

ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 

3. Psikologi Kriminil 

Pengertian Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat 

yang dilihat dari sudut jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 

Pengertian Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu mengenai 

penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat. 

5. Penologi 

Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman. 

Kriminologi Terapan meliputi : 

1. Higiene Kriminil 

Pengertian Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
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untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, 

yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

2. Politik Kriminil 

Pengertian Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana 

suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang 

melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yag 

dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. 

Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 

3. Kriminalistik 

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan 

penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan6. 

 

Lalu Lintas merupakan gabungan dari dua kata yang masing – masing dapat di 

artikan tersendiri 7 lalu mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan 

sebagai gerak (bolak – balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat 

lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.  

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia menyatakan 

bahwa Lalu Lintas adalah Berjalan Bolak balik ,hilir mudik dan perihal perjalanan 

di jalan dan sebagainnya serta berhubungan dengan antara sebuah tempat dengan 

                                                           
6 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi.Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo 

Persada hal 23 
7. Sri Umbang Sulastri. pengertian-lalu-lintas. http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06.diakses 

29 februari 2016 

http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06.diakses
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tempat lainnya  dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia 

dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat.8 

Dalam menciptakan budaya berlalu lintas tentunya masyarakat perlu aturan 

yang berlaku jelas.agar adanya keteladanan kedisiplinan dalam praktek,mendengar 

istilah Light On atau  Menyalakan Lampu ,light on ini di khususkan Untuk 

Pengguna Kendraan Bermotor dan itu dinyalakan pada siang Hari,penggunaan 

lampu di siang hari merupakan keamanan  dan keselamatan agar mengurangi 

Tingginya Angka Kecelakaan.   

Dari pasal 107 ayat 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan berbunyi : 

1. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu 

utama.kendaraan bermotor yang di gunakan di jalan pada malam hari 

dan pada kondisi tertentu. 

2. Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana 

dimkasud ayat 1 ( wajib menyalakan lampu utama pada siang hari ) 

 

Setelah keluarnya aturan tambahan mengenai kewajiban menyalakan lampu  

pada siang hari bagi pengguna kendaraan bermotor merupakan suatu aturan yang 

harus dijalankan demi keselamatan pengendara sepeda motor mengingat angka 

kecelakaan pada pengendaraan sepeda motor meningkat setiap tahunnya, hal 

tersebut telah di buktikan melalui data yang penulis peroleh dari KAUR BIN OPS 

kabupaten malang IPTU Edi Purnama  mengatakan bahwa tingkat kecelakaan pada 

pengguna sepedah motor di bulan November, Desember tahun 2015 berjumlah 23 

                                                           
8 Ibid (sumber kutipan sama dengan nomor 4) 
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korban luka, sedangkan 17 orang meninggal dunia, dan di bulan januari 2016 

korban luka berada pada angka 33 dan 21 korban meninggal dunia9.  

 

Dengan tingginya tingkat kecelakaan yang melibatkan Pengguna sepada 

motor  maka hal tersebut di himbau  oleh Departemen Perhubungan (Dephub) yang 

bertetapan dengan Hari Perhubungan Nasional agar Sepeda Motor menyalakan 

lampu di siang hari meskipun Undang – Undang Nomor 14 tahun 1992 tidak 

mewajibkan pengemudi sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari. 

Karena hal tersebut dinyatakan dengan himbauan  saja maka hal tersebut tidak 

mempunyai dasar yang kuat dan kemungkinan  besar masayarakat tidak semuanya 

mengetahui akan himbauan tersebut,akan tetapi setelah adannya Undang – Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tersebut di berlakukan,Pengemudi sepeda motor yang 

mengabaikan atapun tidak menyalakan lampu di siang hari perbuatannya tersebut 

di kategorikan sebagai pelanggaran peraturan. Hal ini di atur dalam pasal 107 ayat 

2 yaitu pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. 

Tingkat kendaraan para pengguna sepada motor sangatlah meningkat yang mampu 

berlalu lintas di keadaan jalan raya sehingga sangatlah padat lalu lintas dengan 

keadaan kendaraan bermotor,bagian yang tak terpisahkan dari hiruk pikuk 

kendaraan yang hilir ,mudik di jalan raya ternyata mempunyai andil yang sangat 

besar terhadap terjadinya kecelakaan, Karena rata- rata pengedara sepeda motor 

mereka tidak sadar ataupun tidak memperdulikan akan kenyamana dan keselamatan 

                                                           
9 Hasil wawancara penulis dengan Kepala BIN OPS IPTU Edi Purnama Unit Lalu Lintas 

Kabupaten Malang. 
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saat berkendara sehingga hal tersebut menjadi tidak memperhitungkan keelamatan 

diri sendiri maupun orang lain yang berda di sekitarnya. 

Untuk berangkat dari dasar pemikiran mengenai keselamatan tersebut, maka 

para pengendara khususnya sepeda motor haruslah menyadari akan kepentingan 

keselamatan yang harus dijadikan sebagai tujuan utama bagi pengendara sepada 

motor,mengingat tingginya anagka kecelakan yang di peroleh dari Kendaraan 

bermotor, tentu terjadinya kecelakan tersebut dari berbagi faktor, yang pada 

awalnya melanggar rambu – rambu lalu lintas,ugala- ugalan saat 

berkendara,menggunakan handphone,bergoncengan dengan kapasita syang tidak 

semestinya. 

Hal ini sangatlah terasa sangat sulit untuk menumbuhkannya, karena 

kesadaran dalam pemikiran itu tumbuh pada diri manusia masing – masing dan 

terbentuk dan di bangun dari diri dan dalam hati agar tekad untuk melaksanakan  

aktivitas tersebut terlaksanakan , agar keamanan dari penggunaan lampu di siang 

hari dapat di jalankan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat khususnya bagi 

pengedara sepada motor agar menjamin kesekamatan saat berkendara. Safety riding 

(safety mindid)  telah masing – masing di miliki maka apapun itu yang berkaitan 

dengan keamanan ataupun Safety  yang dapat kita terapkan agar di mulai dari diri 

sendiri dan di lakukan dari hal – hal terkecil,karena apapun itu kesadaran berperan 

penting terhadap keselamatan diri maka penerapan dari safety atau keamanan  

tersebut telah di atur dalam Undnag – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan pada BAB XI Pasal 203 ayat 2 huruf a yang berbunyi: 

Untuk menjamin keslamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) di tetpakan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas da 

angkutan jalan , meliputi : a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan 

dan angkutan jalan “ adapun penjelasan dari pasal 203 ayat 2 huruf a yaitu bahwa 

program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya yaitu 

tentang  tata cara berkendara dengan selamat.maka sangatlah jelas program 

pemerintah dalam hal ini berperan langsung melindungi masyarakat dari  

meningkatnya angka kecelakan yang di dominasi pengguna kendaraan 

bermotor.yang seharusnya kita dukung dan laksanakan demi terciptanya  

keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. 

 Pentingnya akan penggunaan lampu di siang hari merupakan salah satu 

safety riding atau keamanan bagi pengendara , untuk pengendara sepeda motor 

bukan hanya wajib menyalakan lampu akan tetapi keamanan yang perlu diketahui 

misalnya saja menggunakan helm saat berkendara,memasang spion,menggunakan 

lampu sent saat ingin mendahului atau berbelok yang inilah bentuk dari keamanan 

guna menyelamatakan para pengendara sepeda motor dari terjadinya kecelakaan. 

 Maka dari penjabaran yang penulis sampaikan di atas maka dalam hal ini 

penulis tertarik mengkaji lebih lanjut baik secara teoritik maupun sacara empirik 

,sehingga penulis mememilih judul: “Tinjauan kriminologis terhadapa Pelanggrana 

penggunaan lampu kendaraan bermotor di siang hari di tinjau dari Pasal 107 ayat 2 

Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lontas dan Aangkutan 

Jalan” (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Malang 

B. Rumusan Masalah. 
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Berdasarkan dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, 

merumuskan berbagai permasalahan berikut : 

1. Apakah yang menjadi Faktor penyebab Pengendara sepada motor tidak 

menyalakan lampu kendaraan pada siang hari ? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan kepolisian terhadap pelanggaran 

tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi Faktor penyebab Pengendara 

sepada motor tidak menyalakan lampu kendaraan pada siang hari; 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Penanggulangan Kepolisian terhadap 

Perlanggaran tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan anatara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis yakni sebagai sarana untuk memahami dan menjelaskan dasar 

atau aturan mengenai pasal 107 Undang –undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang angkutan lalu lintas dan jalan yang berada di wilayah kabupaten 

Malang; 

2. Bagi Masyarakat Peneliti mengharapkan agar sistem dari pemerintah untuk 

memberikan perlindungan yang lebih bagi pengendara sepeda motor yang 

tidak menyalakan lampu disiang hari agar di kenakan sanksi pelanggaran 

yang kemudian dapat mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas 

bagi pengendara sepeda motor. 
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3. Bagi Institusi kepolisian khususnya kepolisian Resort kabupaten Malang 

dengan adanya penelitian ini di harapkan agar aparat mampu menerapkan 

secara tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggran yang sesuai 

dengan pasal 107 ayat 2 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009. 

4. Bagi peneliti, agar peneliti mengetahui proses penyelesaian aparat penegak 

hukum dalam memberikan pelanggaran terhadap masyarakat yang tidak 

menyalakan lampu.sehingga dengan adanya penyelesaian dari aparat 

penegak hukum masyarakat sadar akan pentingnya keamanan dan 

keselamatan saat berkendara 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

       Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta 

dan peristiwa nyata di dalam masyarakat yang kemudian dikaji berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam hal ini penulis ingin melihat kenyataan dalam praktek di 

masyarakat mengenai penerapan Pasal 107 (2) UU nomor 22 tahun 2009, 

termasuk upaya penegaakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran 

ketentuan tersebut. 

 

 

2. Lokasi penelitian 
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            Lokasi penelitian dipilih wilayah hukum Polres Malang, karena di 

wilayah ini banyak terdapat kenyataan pelanggaran terhadap kewajiban 

pengendara menyalakan lampu kendaraan di siang hari. 

3. Sumber Data 

            Sumber data dalam penelitian ini berupa : 

a. Sumber data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan baik hasil dokumentasi (pencatatan) di 

kepolisian, maupun hasil wawancara dengan sejumlah responden, serta 

hasil observasi atau pengamatan di berbagai lokasi penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari Teori-teori 

kriminologi dan sejumlah peraturan perundangan terkait dengan topik 

permasalahan yang disorot, yaitu meliputi : 

1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

                  2). Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

                        Angkutan Jalan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian di lapangan, penulis mengunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap sejumlah data dan dokumen. 

Dalam hal ini mencatat dan meinventarisir sejumlah dokumen dan table 

di bagian lalu lintas Polres Malang. 

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab terhadap sejumlah 
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                  responden yaitu : 

1). Kepala satuan lalu lintas Polres Malang, Bapak Bobby Adimas 

C,P SH. S,.IK 

2). Beberapa orang pengendara yang kedapatan melanggar 

c. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap  kejadian 

pelanggaran di berbagai tempat atau lokasi yang sudah ditentukan 

sebelumnya 

. 

       5. Teknik Analisa Data 

    Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data diskriptif 

analitis, yaitu upaya mengumpulkan sejumlah data dan fakta terkait dengan 

topik yang dipilih, kemudian dilakukan analisa berdasarkan teori dan 

peraturan perundangan terkait. 

F. Sistematika Penulisan. 

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN   

Dalam bab I ini, dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan dan manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab II, berisi tentang tinjauan pustaka, baik berupa teori-teori 

kriminologi, maupun tinjauan yuridis tentang Undang-undang nomor 22 tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang 

factor-faktor penyebab pelanggran pasal 107 ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009 

dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangan pelanggaran 

tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab IV, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran atau 

rekomendasi yang diberikan penulis. 

 


