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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum 

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan 

apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu 

system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. 

Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.3  

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah 

Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang 

bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan 

lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan 

lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, 

social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh 

berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:4 

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang) 

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu 

adalah peraturan hukum yang berlaku secara yurudis, sosiologis, dan filosofis. 

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis, menurut Hans kelsen apabila 

                                                
3 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. 

Hal.192-193 
4 Ibid. Hal 184 
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peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi 

tingkatannya.  

Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum 

tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum 

tersebut ditujukan/diberlakukan (menurut “Anerkennungstheorie”, The 

Recognition Theory).  

Kemudian, suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan 

hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi 

dalam Negara Indonesia, cita cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi 

adalah masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

2. Faktor penegak hukum 

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak 

hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak 

hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang 

membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses 

penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan 

pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan 

usaha penegakan hukum dalam masyarakat. 

Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari 
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golongan sasaran, disamping mampu membawakan perananan yang dapat 

diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk 

menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan 

hukum baru, dan menunjukan keteladanan yang baik.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 

tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.  

4. Faktor masyarakat 

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menetukan penegakan hukum 

adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tinggi kesadaran 

masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Secara umum 

kesadaran hukum meliputi : 

a. Pengetahuan tentang hukum. 

b. Penghayatan fungsi hukum. 

c. Ketaatan terhadap hukum. 

5. Faktor kebudayaan 

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

didalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang 
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mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai mana merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Semakin banyak 

persesuaian antara perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat maka 

akan semakin mudahlah menegakan hukum, sebaliknya jika peraturan perundang 

undangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat makan akan sulit 

untuk menegakan hukum. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum 

1. Arti Penting Pengangkutan  

Fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan 

nilai. Sedangkan tujuan dari pengangkutan yaitu untuk meningkatkan daya guna 

dan nilai, ini berarti bahwa bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik 

maka lebih baik pengangkutan tidak perlu diadakan. Sebab ini merupakan 

perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian 

ini tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku pada 

bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, social, politik dan lain lain. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengangkutan merupakan bidang 

kegiatan yang sangat vital dalam kegiatan masyarakat, karena didasari oleh 

berbagai factor, antara lain: 

a. Kondisi geografis Indonesia 

b. Menunjang pembangunan berbagai bidang 

c. Mendekatkan jarak Desa-Kota 
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d. Perkembangan Iptek5 

Hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal 

balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat 

ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri 

untuk membayar uang angkutan. Tentang menyelenggarakan pengangkutan, ini 

artinya bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau 

dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. 

Ada tiga macam pengangkutan yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut 

atau perairan dan pengangkutan udara. Aspek hukum public pada pengangkutan 

diatur dengan Undang-Undang, sedangkan aspek hukum perdata pada 

pengangkutan diatur dengan perjanjian yang dibuat para pihak serta kebiasaan 

yang hidup dalam masyarakat.6 

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis, yaitu dapat 

bersifat public atau umum dan bersifat perdata atau privat. Asas yang bersifat 

public atau umum adalah merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku 

dan berguna bagi semua pihak, yakni pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak 

ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan maupun pihak pemerintah 

sebagai penguasa. Sedangkan asas yang bersifat perdata atau privat adalah 

merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi 

kedua belah pihak dalam pengangkutan yaitu si pengangkut dan penumpang atau 

                                                
5 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan, UMMPress, Malang, 2007, Hal.2-3 
6 Ibid, Hal.4-5 
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pengirim barang.7 

 

2. Pengertian Angkutan Umum 

Pengertian angkutan menurut Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

jalan yaitu perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah 

kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain 

(tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan yang harus 

diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan 

jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Penyediaan jasa 

pegangkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan hukum lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lntas dan Angkutan Jalan).8 

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lntas dan 

Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan 

bermotor umum terdiri atas angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

dalam trayek; dan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak 

dalam trayek.  

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam 

trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas: 

a. Angkutan lintas batas negara;  

                                                
7 Ibid, Hal.6-7 
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 

2013, Hal.44 
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b. Angkutan antarkota antarprovinsi;  

c. Angkutan antarkota dalam provinsi;  

d. Angkutan perkotaan; atau  

e. Angkutan perdesaan.  

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Angkutan pada 

dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang 

menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari 

tempat asalnya ke tempat tujuannya dengan menggunakan sarana angkutan 

berupa kendaraan.Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah 

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

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat 

dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya 

penumpang dapat ditekan serendah mungkin. 

Angkutan penumpang merupakan angkutan massal sehingga perlu ada 

kesamaan diantara para penumpang seperti kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan 

ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat perhentian tetapi 

kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud. Angkutan umum massal 

memiliki trayek dan jadwal keberangkatan yang tetap sehingga pelayanan 

angkutan umum terhadap penumpang akan berjalan dengan baik sehingga dapat 

tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Pemerintah 
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mempunyai peran penting dan campur tangan khusus untuk mewujudkan 

kesimbangan antara ketersediaan dan permintaan guna mencapai pelayanan 

angkutan umum penumpang yang sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.9 

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap 

dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek, ketentuan tersebut dimaksudkan 

untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat 

dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa 

angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum 

yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang. 

Didalam jaringan trayek ditetapkan jenis, spesifikasi serta jumlah kendaraan yang 

diizinkan melayani setiap trayek.10 

Ada beberapa asas-asas dalam angkutan umum : 

a. Asas Koordinasi 

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam 

perjanjian pengangkutan walaupun perjanjian pengangkutan merupakan 

”pelayanan asas subordinasijasa”,antara buruh dan majikan pada perjanjian 

perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan. 

b. Asas Campuran 

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, 

yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang dari 

pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang 

                                                
9 Ginanjar Hutomo Bangun, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Umum, 2012, hal. 33 
10 Rahayu Hartini, Op.Cit, Hal.74 
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diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. Jika dalam perjanjian pengangkutan 

tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat 

diberlakukan. Hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual. 

c. Asas Tidak Ada Hak Retensi 

Penggunaan hak retensi sangat bertentangan dengan fungsi dan tujuan 

pengangkutan karena penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut 

sendiri seperti penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan 

dan perawatan barang.11 

Pemerintah mempunyai peran penting dan campur tangan khusus untuk 

mewujudkan kesimbangan antara ketersediaan dan permintaan guna mencapai 

pelayanan angkutan umum penumpang yang sesuai dengan Undang Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pasal 126 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

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

Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 

yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-

Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, 

terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan 

                                                
11 Ibid, Hal.34-35 
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dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal 

menjadi 22 bab dan 336 pasal.12 

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 

menyebutkan : “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai 

pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis 

dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus 

tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi 

merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda 

perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua 

aspek kehidupan bangsa dan negara. 

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat 

bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam undang-undang No. 22 

tahun 2009 di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang 

ini adalah : “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, 

terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan 

hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang No 22 tahun 2009 

berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

                                                
12 Edy Halomoan Gurning, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan 

pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 2010. 
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yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, 

orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, 

dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang 

berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, 

pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan 

hokum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka 

kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di Undang-

undang No 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut 

seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. 

Selanjutkan kita dapat melihat bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta 

bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta 

melakukan penegakannya. Pelaksanaan Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu 

Lintas sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa implementasi dari UU No 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bukanlah 

merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, baik oleh pihak penegak undang-

undang maupun oleh pihak masyarakat umum.8 Hal ini disebabkan oleh beberapa 

hal. Selain faktor karena undang-undang ini kurang sosialisasinya di tengah-

tengah masyarakat umum sehingga terjadi sikap acuh tak acuh terhadap undang-

undang No 22 Tahun 2009 ini, juga oleh karena faktor budaya masyarakat serta 

sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai berupa rambu-rambu dan 

tempat-tempat pemberhentian. Semua ini menyebabkan terhambatnya 

http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=7584461517578904819#sdfootnote8sym
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pelaksanaan Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Raya. 

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien 

melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di 

jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas 

menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di 

persimpangan. 

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk 

keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan 

antara lain dengan : 

a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan 

jalan; 

b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu; 

c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu 

dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; 

d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. 

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas 

jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas 

dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan 

maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau 

perintah bagi pemakai jalan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lajur_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas_jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
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 Dalam penelitian hukum ini, yang menjadi dasar hukum utama adalah 

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang isinya adalah sebagai berikut : 

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  

d. Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek. 

Pada pengangkutan jalan, tempat pemuatan dan penurunan penumpang 

dan/barang disebut terminal dan halte. Untuk menunjang kelancaran mobilitas 

orang ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan 

antarmoda secara lancer dan tertib, ditempat-tempat tertentu dapat dibangun dan 

diselenggarakan terminal dan halte. Pada hakikatnya terminal merupakan simpul 

dalam jaringan system pengangkutan jalan yang berfungsi pokok sebagai 

pelayanan umum, antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang atau 

bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan pengangkutan jalan, 

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.13 Sedangkan 

halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan 

dan menurunkan penumpang. 

Jika dikaitkan dengan Pasal 126 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan maka memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan, 

                                                
13 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hal.17-18 
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mengetem selain di tempat yang ditentukan, dan menurunkan penumpang selain 

di tempat pemberhentian merupakan larangan untuk pengemudi kendaraan 

bermotor umum, jika larangan itu berlaku maka sudah ada tempat yang tepat 

untuk digunakan untuk memberhentikan kendaraan bermotor umum yaitu di halte 

jika pengemudi bertujuan memberhentikan kendaraannya untuk menaikan dan 

menurunkan penumpang. Halte merupakan sarana yang disediakan oleh 

pemerintah untuk digunakan sebagai tempat menaikan dan menurunkan 

penumpang, hal itu bertujuan agar pemberhentian kendaraan bermotor umum 

tidak mengganggu pengguna jalan lainnya dan memudahkan penumpang dan juga 

pengemudi. 

Secara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang khusus 

pula. Demikian juga pengangkutan jalan bertujuan untuk : 

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang aman, 

tertib, selamat, lancer dan terpadu dengan moda pengangkutan lain untuk 

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 

tinggi martabat bangsa. 

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.14 

 

 

 

                                                
14 Ibid  
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D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas 

Didalam pengertian umum yang diatur oleh UULLAJ (Pasal 1 UU No. 22 

Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara limitative tentang 

apa  yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. 

       Menurut Awaloedin  bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau 

tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu 

lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) 

huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-

undangan yang lainnya.  

       Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut 

di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang 

lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 

2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam 

membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. 

       Istilah pelanggaran dalam hukum pidana, menunjukan adanya suatu 

perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, melanggar hukum atau 

Undang-Undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. 

Tiap delik mengandung dua unsur : 

       Unsur melawan hukum. Unsur kesalahan Bila mana di lihat dari cara 

terjadinya delik itu dapat digolongkan kedalam 2 golongan, yaitu : Delik yang 

dilakukan dengan sengaja (dolus), Delik yang dilakukan dengan kealpaan (culpa). 
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       Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan atau perkara 

melanggar. Atau dengan kata lain pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih 

ringan daripada kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan melanggar adalah 

melewati atau melalui dengan tidak sah, menubruk, menabrak, menyalahi, 

melawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi pelanggaran yaitu pelanggaran 

lalu lintas adalah suatu perbuatan atau perkara melewati, melalui dengan tidak 

sah, menabrak, menyalahi, melawan, yang berhubungan dengan arus bolak-balik, 

hilir mudik atau perjalanan dijalan, perhubungan antara satu tempat dengan 

tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.15 

Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Surat Keputusan Mahkamah 

Agung, Menteri Kehakiman, JaksaAgung dan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian,yaitu : 

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan 

2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang  

3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat  

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang 

perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas terkait 

pengemudi angkutan umum, yaitu sebagai berikut : 

Pasal 302: 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang 

                                                
15 Febri Rahadian, Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh 

Anak, http://febryrahadian.blogspot.co.id/, Tgl Akses : 20 Desember 2016 

 

http://febryrahadian.blogspot.co.id/
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yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengerem, 

menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian atau melewati jaringan 

jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda 

paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Contoh pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah banyak pengemudi angkutan umum yang 

tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas seperti pada saat harus berhenti di 

lampu merah, tidak memberhentikan penumpang di tempat yang seharusnya 

(Halte), tidak menyalakan lampu sen saat akan berhenti dan juga tidak beretika 

saat berkendara sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Hal 

tersebut tentunya juga dilatar belakangi oleh pelaksanaan dari Undang-Undang 

dan Perda Kota Malang yang kurang diterapkan dengan baik dan benar. Campur 

tangan pemerintah dan juga penegak hukum terkait sangatlah penting untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 


