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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara padat 

penduduk. Dengan banyaknya penduduk yang ada di negara Indonesia ini, maka 

banyak juga jenis alat transportasi yang digunakan oleh penduduk Indonesia, 

seperti mobil pribadi, sepeda motor pribadi, ojek, dan fasilitas angkutan umum. 

Mobil dan sepeda motor pribadi merupakan alat transportasi yang dimiliki dan 

digunakan secara pribadi dan jenis hak nya merupakan hak milik masing masing 

pemilik kendaraan pribadi tersebut. Sedangkan ojek dan angkutan umum 

merupakan suatu alat transportasi selain alat transportasi pribadi yang digunakan 

untuk kepentingan masyarakat umum dan sebagai pengguna angkutan umum juga 

harus membayar sejumlah biaya untuk menikmati fasilitas tersebut. 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut sebagai angkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan merupakan suatu 

sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 

bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk 

angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.1 

                                                
1 Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
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Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem 

sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah 

angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.2 

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan 

pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang 

baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, 

keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau 

dengan kacamata perlalu lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang 

mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini 

dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal 

sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau 

penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat 

ditekan serendah mungkin. 

Dalam rangka untuk terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan di 

bidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum 

maka perlu diatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

umum dalam trayek. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus mengenai 

pengaturan di bidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan 

bermotor umum yang ada di Kota Malang Jawa Timur, maka dasar hukum yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

                                                
2 Ibid  
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menyebutkan bahwa “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang 

dilarang: 

a. Memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;  

b. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;  

c. Menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat 

tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau melewati jaringan 

jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.” 

Dari pasal tersebut sudah disebutkan bahwa pengemudi angkutan umum 

dilarang memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan, 

tempat yang dimaksud adalah halte. Di Kota Malang khususnya, pemerintah Kota 

Malang sudah menyediakan halte di beberapa tempat, namun jumlahnya tidak 

banyak karena penyediaan halte di Kota Malang hanya ada di sekitar daerah 

sekolah. 

Banyak permasalahan yang timbul terkait praktek berkendara oleh 

pengemudi angkutan umum/ kota dan juga permasalahan terkait sarana dan 

prasarana dari pemerintah yang belum mencukupi untuk terselenggaranya 

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan 

terpadu di Kota Malang. Permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini 

adalah tekait pengemudi angkutan umum di Kota Malang yang menaikan dan 

menurunkan penumpang tidak pada tempat yang seharusnya. Tempat yang benar 

digunakan untuk menaikan dan menurunkan penumpang adalah di halte. Menurut 

hasil pengamatan penulis, banyak titik yang ditemukan terkait para pengemudi 

angkutan umum yang menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat 
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yang seharusnya misalkan saja di daerah pusat perbelanjaan dan jalan jalan 

lainnya sehingga sering terjadi kemacetan di Kota Malang. Dengan ketidak 

patutan pengemudi angkutan umum tersebut masyarakat banyak mengeluhkan 

akan hal tersebut karena mereka sebagai pengguna jalan merasa terganggu. 

Akibat ulah pengemudi angkutan umum, penulis juga sering melihat korban 

akibat permasalahan tersebut, misalnya mobil angkutan umum menyerempet 

kendaraan pengguna jalan lainnya akibat tidak mematuhi alur lalu lintas, jatuhnya 

pengendara sepeda motor akibat pengemudi angkutan umum berhenti mendadak 

tanpa menggunakan lampu sen dan berhenti sembarangan, dan masih banyak 

permasalahan yang ditimbulkan dan nantinya akan dikupas oleh penulis dalam 

penelitian hukum ini. Maka hal itu jelas mengganggu kelancaran lalu lintas bagi 

pengguna jalan lainnya, sedangkan masyarakat juga berhak menikmati suasana 

lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib. 

Sarana dan prasarana keberadaan halte disetiap titik yang rawan terjadi 

kemacetan seperti pusat perbelanjaan modern maupun tradisional dan juga jalan 

jalan lainnya yang hampir disetiap jalan ditemukan permasalahan akibat 

pengemudi angkutan umum yang tidak mematuhi peraturan, maka pemerintah 

kota Malang berkewajiban menyediakanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyediaan halte merupakan kewajiban 

pemerintah dimana halte tersebut berfungsi sebagai tempat menaikan dan 

menurunkan penumpang. Selain peraturan Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur 
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terkait permasalahan yang diangkat, terdapat peraturan yang lebih khusus yaitu 

Pasal 22 ayat 1 Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

yang menyebutkan bahwa Setiap pengemudi kendaraan umum yang 

mengoperasikan mobil bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi tata cara 

menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan 

keselamatan angkutan umum. Jika dikaitkan dengan Pasal 126 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009, maksud dari harus mematuhi tata cara menaikkan dan 

menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan 

umum adalah setiap pengemudi angkutan umum harus menaik dan menurunkan 

penumpang di tempat yang sudah disediakan yaitu halte sehingga tidak 

mengganggu kelancaran lalu lintas. 

Amanat Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga peraturan yang ada 

dibawahnya belum dilaksanakan secara maksimal, baik dari segi aparat 

Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan juga pengemudi angkutan umum, maka dari 

itu perlu ketegasan yang lebih untuk mewujudkan amanat undang-undang yang 

berlaku. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan pengamatan dengan judul “Implementasi Pasal 126 Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Kota Malang” 
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B. Rumusan Permasalahan 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi sehingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak 

terimplementasi di Kota Malang ? 

3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang 

tidak mematuhi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terimplementasi di Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi sehingga Pasal 126 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak 

terimplementasi di Kota Malang. 

3. Mengetahui penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang 

tidak mematuhi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terimplementasi di Kota Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana penulis uraikan diatas 

maka dengan ini penulis mempunyai harapan ke depannya nanti akan memiliki 

manfaat sebagaimana berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, diharapkan kedepannya nanti akan 

membawa kemanfaatan akademis dengan memberikan wawasan atau 

pandangan baru yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih 

lanjut terhadap ilmu hukum, sehingga kedepannya nanti akan menghasilkan 

penelitian yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang.  

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu 

sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk masyarakat umun khususnya 

untuk masalah pelanggaran lalu lintas beserta akibat hukumnya agar 

kedepannya bisa menciptakan keadaan lalu lintas yang aman dan nyaman. 

 

E. Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk menjadi sarjana 

hukum, harapan penulis melalui penelitian ini ada tambahan pesan moral dan 

wawasan baru untuk mengurangi bahkan memberantas pelanggaran pelanggaran 

lalu lintas yang seharusnya tidak dilakukan oleh pengemudi angkutan umum yang 

juga disertai dengan ditingkatkannya pengadaan sarana prasarana dari pemerintah 
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menurut undang undang yang berlaku dan juga mencipakan tindakan hukum yang 

selayaknya di jatuhkan bagi pelanggar lalu lintas oleh Polisi. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini harapannya nanti agar masyarakat 

umum khususnya pengguna jalan raya bisa merasakan aman dan nyamannya 

berkendara tanpa ada hambatan atau gangguan yang ditimbulkan oleh 

ketidakpatutan hukum oleh pengemudi angkutan umum. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat.3 Penulis berkeinginan untuk mencoba lebih 

mendalami tentang Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. 

Metode ilmu hukum yang khususnya adalah Yuridis Sosiologis (Social Legal a 

Roach) adalah suatu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan 

aspek non hukum yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan apa yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan apakah sudah ditegakan 

seperti apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang terutama masalah tentang 

tindakan hukum aparat penagak hukum dan juga kesadaran hukum masyarakat. 

Agar untuk kedepannya tercipta suasana yang tertib akan hukum yang berlaku. 

                                                
3 Buku Pedoman Metode Penelitian Hukum 2012 Fakultas Hukum UMM Hal.18 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Kota Malang 

karena penulis menganggap bahwa di Kota Malang ini mempunyai informasi, 

data data, dan fakta yang terkait dengan judul penelitian yang sedang dikerjakan. 

Dengan dasar seperti itu maka penulis yakin untuk mengangkat masalah terkait 

Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. Lokasi penelitian 

yang dituju adalah Markas Polisi Resort Kota Malang beralamat di Jl. Jaksa 

Agung Suprapto No.19 Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang beralamat 

di Jl. Raden Intan No.1 Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 

2016 – Januari 2017. 

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang menjadi acuan penulis 

dalam mengerjakan penelitian ini : 

a. Data Primer 

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama dan pertama. 

Dalam hal data primer ini informasi yang diperoleh terkait permasalahan yang 

diangkat adalah dari penelitian penulis terhadap ketidakpatutan pengemudi 

angkutan umum di Kota Malang yang tidak berkendara sesuai dengan amanat 

Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data yang digunakan sebagai acuan penelitian 

ini adalah data tilang kendaraan bermotor pada tahun 2014-2016 di Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua 

(Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain). Wujud dari data 

sekunder ini adalah bentuk laporan dari hasil penelitian yang sudah diolah dengan 

berbagai materi yang mendukung selama penelitian. Dalam hal ini peneliti 

menyiapkan literature yang berupa peraturan perundang-undangan yang tentunya 

berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan 

dokumen yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang dan 

SATLANTAS terkait Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota 

Malang. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum 

ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa dibuat-

buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagaimana berikut : 

a. Observasi 
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Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang diperoleh penulis 

selama melakukan penelitian di lokasi penelitian yang berdasarkan fakta yang ada. 

Dalam hal ini penulis terjun langsung di setiap lokasi lokasi dimana di tempat 

tersebut sering dijumpai para pengemudi angkutan umum yang tidak mematuhi 

Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan satu objek penelitian 

mengenai kajian objek yang sedang dilakukan penelitian untuk memperoleh 

informasi dari informan sasaran tersebut. Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (in-deptahun) yaitu salah satu 

proses atau cara untuk memperoleh informasi maupun data yang sekiranya 

diperlukan dalam penelitian ini dengan dilakukan sesi Tanya jawab secara face to 

face antara interviewer dengan pemberi informasi saran dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara dimana informan dan interviewer terlibat 

secara langsung.4 Kemudian penulis menggunakan metode ini untuk mengajukan 

pertanyaan kepada informan yaitu kepada beberapa pengemudi angkutan umum, 

penumpang, anggota  SATLANTAS, dan Dinas Perhubungan Kota Malang. 

c. Dokumentasi 

                                                
4 Mudjirahardjo, Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus, http://mudjirahardjo.uin-

malang.ac.id, tgl akses : 8 Oktober 2016 

http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id/
http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id/
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Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis melalui data data lain yang mendukung akan penelitian ini. Termasuk 

beberapa foto maupun peristiwa suatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya 

dan tentunya masih dalam lingkup bahan yang dibutuhkan untuk penelitian terkait 

Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. 

 

5. Analisa Data 

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari 

lapangan dan data data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut 

secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan 

digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam proposal ini penulis membagi dalam 4 BAB, yang masing-masing 

bagian dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

 Pada Bab ini penulis akan menguraikan akan latar belakang dari 

Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat kegiatan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 
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 Pada Bab ini diuraikan tentang teori hukum, pendapat ahli hukum, dan 

kajian yuridis normatif sesuai dengan hukum yang masih berlaku dan dipakai 

dalam penelitian ini. Tujuan utama dari objek penelitian ini yaitu Implementasi 

Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. 

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan 

 Pada Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis terkait Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang, 

serta dari penelitian ini menganalisis secara content, invormative, dan dianalisa 

berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dengan didukung teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV : Penutup 

 Pada Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan hukum 

mengenai Implementasi Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang. 

 


