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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan 

bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, 

hampir di semua negara, terutama di negara berkembang.Pengaruh ini berupa 

lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti 

dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan 

perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya 

mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan 

penting transportasi juga akan semakin dirasakan
1
. 

Berdasarkan Pasal 287 ayat 1 Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas yang berbunyi  

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang 

melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu 

lintas sebagaimna dimaksud dalam pasal106 ayat 4 huruf a atau marka jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf b dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
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Didalam pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 

dalam ayat 6 yang berbunyi 
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“Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu 

lintas jalan atau APIL,rambu-rambu atau tanda-tanda yang ada dipermukaan 

jalan.
3
 

 

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan  Republik Indonesia Nomor PM 

13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas dijelaskan dalam Pasal 11 yaitu : 

Ayat 1  “Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b 

digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh 

pengguna jalan.
4
 

Ayat 2 “Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

rambu : 

a. Larangan berjalan terus ; 

b. Larangan masuk; 

c. Larangan parkir dan berhenti; 

d. Larangan pergerakan lalu lintas tertentu; 

e. Larangan membunyikan isyarat suara; 

f. Larangan dengan kata-kata; dan 

g. Batas akhir larangan 

 

Dalam pasal 12 ayat 2 “Rambu larangan masuk sebagimana dimaksud 

dalam pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu : 

a. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor; 

b. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu; 

c. Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu; dan 

d. Larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu.
5
 

 

Menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia  

menyatakan bahwa : 

“Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan 

di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan 

tempat lainnya.” 
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Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan 

atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat 

gerak ataupun kegiatan lalu lintas din jalan yang dapat menimbulkan 

permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan 

kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum 

sehari-hari.Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang 

menjadi jalur kebiutuhan masyarakat umum.Oleh kerena itu lalu lintas selalu 

identik pula dengan penerapan tata tertib   bermotor dalam menggunakan jalan 

raya berikut adalah bentuk-bentuk peraturan yang mengatur:
6
 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002,  tentang Polri; 

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang UULAJ; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan.
7
 

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa : 

“Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia 

sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan 

faktor keadaan atau alam”. 
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Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak 

kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik 

yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi 

terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di 

jalan.
8
 

Angkutan Barang dan Klasifikasi Lalu lintas Dalam lalu lintas perdagangan, 

pengangkutan memegang peranan yang penting. Peranan pengangkutan dalam 

dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa adanya pengangkutan aktifitas 

perusahaan tidak dapat berjalan. Barang yang dihasilkan pabrik sebagai produsen 

dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan jalan pengangkutan. Sedangkan 

fungsi pengangkutan itu sendiri adalah memindahkan barang atau orang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna serta untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi 

pengertian pengangkutan barang yang menggunakan mobil barang. Ketentuan ini 

terdapat pada Bab X Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, pada pasal: 137 ayat (3) “Angkutan barang menggunakan 

kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang”.  

Namun di Indonesia banyak perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak 

sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran 

lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum yang berwenang atau polantas 

sehingga pelanggaran lalu lintas tidak sampai proses hukum, hal ini lah yang 

banyak terjadi di Indonesia jadi banyak orang yang tidak peduli akan adanya 
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peraturan lalu lintas karna apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas mereka 

tinggal menyuap aparat tersebut. Dan bagi aparat hal ini bisa disalah gunakan, 

dengan jabatan mereka sebagai aparat bisa mengahasilkan uang lebih dengan hal 

tersebut.
9
 

MOJOKERTO (Realita)”Sehari pasca dilaksanakannya gelar pasukan 

Operasi Patuh Semeru 2015, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto 

langsung tancap gas. Dengan melakukan penindakan berupa tilang saat operasi di 

gelar di Jalan Raya Gajah mada, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto . 

Sedangkan sasaran operasi untuk menindaklanjuti program Jatim Peka (peduli 

keselamatan lalu lintas). Kali ini adalah kendaraan truk pengangkut material 

berupa pasir dan batu (Sertu) dari galian C dan seluruh kendaraan bermuatan yang 

melanggar aturan tentang rambu larangan masuk kota.  

Hasilnya, puluhan kendaraan terpaksa di tilang korps sabuk putih. 

"Sebanyak 91 unit kendaraan terpaksa kita tindak penilangan," kata Kasat Lantas 

Polres Mojokerto AKP Asep Kurniadi disela-sela operasi. Dia menyebutkan target 

razia berlangsung selama hampir dua jam ini diarahkan mencari sasaran pada 

kendaraan-kendaraan bermuatan barang yang tidak mematuhi rambu-rambu dan 

Undang-undang berlalu lintas.  

Operasi patuh semeru ini digelar untuk  menghentikan hampir semua jenis 

kendaraan, khususnya untuk jenis kendaraan truk bak terbuka atau 

mengangkut material dan kendaraan bermuatan barang yang melanggar rambu 

larangan masuk kota diwilayah hukum Polres Mojokerto . Petugas langsung 

memeriksa satu per satu alat kelengkapan para pengemudi/sopir. Diantaranya 

pada kelengkapan SIM (surat ijin mengemudi), STNK (surat tanda nomor 

kendaraan) dan masa berlaku uji kir kendaraan. Petugas juga melakukan  

pemeriksaan  kendaraan.
10

 

Meliputi kondisi ban, fungsi lampu sein, wiper, kapasitas muatan hingga 

penutup terpal muatan material. Selebihnya, petugas menjaring roda empat idan 

kendaraan roda dua diduga melanggar disiplin berlalu lintas. "Dari 91 kendaraan 

yang ditilang, 14 diantaranya karna Melanggar Rambu larangan masuk kota dan 

72 tidak membawa STNK atau masa uji kir tidak berlaku lagi," papar Asep. Saat 

operasi digelar, petugas menahan dua unit dump truk pengangkut tanah urug. Dua 

unit truk warna merah ini ditahan karena kedapatan mengangkut material urug dan 

dengan sengaja melanggar rambu larangan masuk kota bagi seluruh kendaraan 

bermuatan, namun tidak menutup semua angkutan menggunakan terpal.  

Sehingga, sebagian bak terbuka, dikhawatirkan material mengganggu 

pandangan pengendara lain dan bahkan mengancam keselamatan dan kelancaran 
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berlalu lintas.
11

 Selama operasi petugas juga menjaring sopir truk nakal. Meski 

sebelumnya dijatuhi tilang akibat mengangkut material melebihi kapasitasd dan 

dengan sengaja menerobos rambu larangan masuk kota, sopir tetap saja 

menoperasikan armada truk miliknya. Mengangkut bahan-bahan kertas bermuatan 

penuh. Bahkan tampak menjulang tinggi melebihi batas bak angkutan. "Kami juga 

menilang dua unit sepeda motor dan empat unit roda empat. Saat kita cek, mereka 

tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan," imbuhnya.  Asep 

menyatakan, meski diterapkan tilang bagi kendaraan yang terjaring operasi, 

pihaknya melihat masih ada sebagian pengendara angkutan bermuatan barang 

yang melanggar rambu larangan masuk kota, Atau hasil dari tindak pidana 

pencurian. "Kendaraan-kendaraan ini kita lepas kembali sampai pemiliknya bisa 

menunjukkan kelengkapan kendaraan. Termasuk, sepeda motor dan roda empat" 

Dari masalah tersebut terlihat jelas akan adanya ketidakselarasan hukum 

yang berlaku apakah kesalahaan dari pengendara, petugas penegak hukum atau 

dari peraturan yang kurang jelas bagi masyarakat umum. Melihat fenomena 

tersebut para penegak hukum terlihat pasif karna hanya membiarkan kendaraan-

kendaraan bermuatan tersebut masuk kota dengan memberikan beberapa syarat 

yang contonya adalah berupa uang tips dengan cara memberikan dan 

melemparkannya kedepan kantor polisi, dengan adanya pemberian tips tersebut 

kendaraan-kendaraan tersebut dapat bebas memasuki kota tanpa harus berputar 

arah. Dan pihak penegak hukum pun seakan tidak memperhatikan akan adanya 

peraturan Perundang-Undangan yang sudah jelas melarang akan masuknya 

kendaraan bermuatan tersebut masuk kota,akan tetapi masih adanya kesenjangan 

yang terjadi menjadikan pelanggaran tersebut seakan-akan biasa saja terjadi. 

Dengan adanya fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan 

menjadikan masalah pelanggaran lalu lintas tersebut menjadi sebuah penulisan 

hukum untuk dijadikan sebuah tugas akhir dengan judul “PENEGAKAN  

HUKUM ATAS  PELANGGARAN OLEH  PENGEMUDI ANGKUTAN 
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BERMUATAN PASIR BATU TERHADAP RAMBU LARANGAN MASUK 

KOTA MOJOKERTO 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Apakah yang menjadi alasan pengemudi angkutan bermuatan barang tidak 

mematuhi rambu larangan masuk kota Mojokerto? 

2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap 

aturan larangan masuk kota mojokerto? 

3. Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penegakan 

hukum terhadap ketentuan larangan masuk kota bagi kendaraan bermuatan 

barang ? 

 

C. TUJUAN PENULISAN  

Adapun Tujuan untuk penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui alasan  pengemudi angkutan bermuatan barang  tidak 

mematuhi rambu larangan masuk kota . 

2. Untuk mengetahui upaya polisi dalam melaksanakan aturan larangan masuk 

kota terhadap kendaraan bermuatan barang. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam melakukan 

ketentuan larangan masuk kota bagi kendaraan bermuatan barang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup 

Manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, 

dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan gambaran yang 

berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu 

hukum, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan 

berguna untuk masa yang akan datang 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi 

masyarakat akan arti pentingnya mematuhi peraturan rambu lalu lintas agar dapat 

terciptanya suasana berkendara yang nyaman,aman dan tertib tanpa ada pihak 

yang saling dirugikan satu sama lain. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Bagi penulis, merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi 

persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya  tentang hukum 

lalu lintas yang sudah teratur jelas bagimana penerapan pelaksaannya. 
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3. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi  aparatur hukum, dengan 

mengetahui  dan  memahami  tentang bagaimana penertiban bagi pelanggar 

rambu lalu lintas sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang 

No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. 

 

F. METODE PENULISAN 

Untuk memperoleh data – data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi 

ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Jenis pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis 

Sosiologis, dimana dilakukan penelitian terhadap efektivitas hukum, dimana 

penelitian tersebut membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. 

Metode pendekatan ini  menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian 

yang mengacu pada   penerapan  norma hukum yang berlaku berupa doktrin dan 

asas dalam ilmu  hukum dalam kehidupan sehari - hari . Dalam penelitian penulis 

yaitu meneliti tentang Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Oleh Pengemudi 

Angkutan Bermuatan Barang Terhadap Rambu Larangan Masuk Kota (Study 

Pelaksanaan pasal 287 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas) di wilayah Hukum Polres Mojokerto 

2. Penentuan Lokasi  

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih penelitian di wilayah hukum 

Polres Mojokerto yaitu meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto karna dalam 

penelitihan ini berhubungan dengan bagiamana pihak berwajib melakukan 
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tugasnya dan karna pencarian data yang penulis anggap berhubungan dengan 

penulisan hukum tersebut. Dan berikut ini adalah lokasi yang telah ditentukan 

oleh penulis : 

1. Polsek Pungging yang berada di Jalan Raya Pungging, Desa Tunggalpager, 

Mojokerto. 

2. Polsek Mojosari yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Desa Wonokusomo, 

Mojokerto. 

3. Pos Polisi Klenteng yang berada di Jalan Gajahmada, Kecamatan Mojosari, 

Mojokerto. 

4. Polres Kabupaten Mojokerto yang berada di Jalan Gajahmada no 99, 

Kecamatan Mojosari, Mojokerto. 

5. Pos Polisi Bangsal yang berada di Jalan Raya Bangsal kecamatan Bangsal, 

Mojokerto. 

6. Pos Polisi By Pass Mojokerto yang berada di Jalan raya By Pass 

Mojokerto,Gebangmalang,Mojokerto 

3. Jenis Data / Bahan Hukum  

Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  kepustakaan  dan penelitian 

ke lapangan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu:  

1. Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sebuah  

penelitian  baik  berupa  wawancara  langsung  terhadap narasumber  di  

lapangan  serta  berupa  data  lainnya  yang diperoleh dari Polres Mojokerto 

yang akan dilakukan mulai bulan Nopember Tahun 2015 sampai dengan 

bulan Agustus Tahun 2016. 
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2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan yang  

relevan  yaitu  literatur,  dokumen-dokumen,  serta Perundang-undangan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam  rangka  memperoleh  data  sebagaimana  yang diharapkan,  maka  

penulis  melakukan  pengumpulan  data  melalui : 

a. Wawancara  (interview),  yaitu  penulis  mengadakan  tanya jawab  dengan  

pihak-pihak  yang  terkait  langsung  dengan masalah yang dibahas dengan 

beberapa narasumber yaitu: 

1. Pihak Kepolisian 

Nama  : Asep Kurnia. S.H 

Kedudukan  : Kepala Satuan Lalu Lintas 

Pangkat  : AKP ( Ajun Komisaris Polisi) 

2. Pihak Dinas Perhubungan Darat 

Nama   : Soeyono,S.H, M.Si 

Kedudukan : Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan UPT LLAJ 

Mojokerto 

Pangkat  : Kepala Seksi 

3. Pihak Pengemudi angkutan bermuatan : 

a. Nama   : Satuwi 

Nopol  : S 8702 RU 

b. Nama  : Hari 

Nopol  : S 9518 P 
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c. Nama   : Sunaryo 

Nopol  : S 9204 UN 

d. Nama  : Anam 

Nopol  : S 8434 UQ 

e. Nama  : Adi 

Nopol  : S 9726 UP 

f. Nama  : Tari 

Nopol  : S 8969 NA 

g. Nama  : Parnoto 

Nopol  : S 8634 UR 

h. Nama   : Prayit 

Nopol   : S 8275 UK 

i. Nama  : Satumar 

Nopol  : S 9042 UK 

j. Nama  : Misran 

Nopol  : W 8061 XF 

k. Nama  : Jamar 

Nopol   : S 9493 UQ 

l. Nama   : Jema’in 

Nopol  : S 9007 PB 

m. Nama  : Supri 

Nopol  : S 8622 UP 

n. Nama  : Saeri 
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 Nopol  : S 8135 QN 

o. Nama  : Tono 

Nopol  : S 8612 WE 

b. Dokumentasi,  yaitu  penulis  mengambil  data  dengan mengamati  

dokumen-dokumen  dan  arsip-arsip  yang diberikan  oleh  pihak  yang  

terkait,  dalam  hal  ini  pihak Polres Mojokerto. 

c. Observasi (Pengamatan), yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data 

saat membuat sebuah karya tulis ilmiah, observasi adalah pengamatan dan 

juga pencatatan sistematik atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala 

atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari 

observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara 

sistematis mengikuti aturan yang berlaku. 

 

G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN  

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan yang akan digunakan dalam usulan penelitian ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bab dimana dalam bagian ini penelitian menyajikan teori teori 

maupun kaidah kaidah yang bersumber dari peraturan Perundang – undangan 

maupun literature-literature yang akan digunakan untuk mendukung analisis yang 

akan dilakukan pada penelitian yaitu terkait analisis  terhadap pelanggaran rambu 

lalu lintas tentang larangan angkutan bermuatan masuk kota sesuia dengan 

Undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Study diwilayah Hukum 

Polres Mojokerto. 

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini pembahasan yang berisikan penjelasan dan memaparkan data – 

data hasil penelitian yang didapat dari tehnik pengumpulan data dengan tujuan 

untuk mendukung analisis penulis terkait dengan analisis  terhadap pelanggaran 

rambu lalu lintas tentang larangan angkutan bermuatan masuk kota sesuia dengan 

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Study diwilayah Hukum 

Polres Mojokerto. 

BAB IV : PENUTUP  

Bab ini  merupakan bab akhir dalam penelitian, dimana berisikan 

kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya serta berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat dan diteliti 

oleh penulis mengenai penegakan hukum atas pelanggaran oleh pengemudi 

angkutan bermuatan barang terhadap larangan masuk kota sesuia dengan Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Study diwilayah Hukum Polres 

Mojokerto. 


