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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Angkutan Umum di Kota Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan 

merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota 

besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin 

buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik 

di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti 

kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah 

yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-

alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata 

Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang 

diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan 

agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala 

peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat 

para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat 

belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari 

kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja. 

Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota 

terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu 

kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
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merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan 

setelah Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan 

seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota 

Malang adalah 252,10 km2. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, 

Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal 

dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya 

yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar 

kedua di Jawa Timur setelah Gerbangkertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kota Malang terdiri 

dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan 

Sukun serta 57 kelurahan.16 

Setiap daerah memerlukan suatu system transportasi yang komprehensif dan 

efisien untuk melayani pemindahan barang dan manusia dalam batas wilayah, 

sehingga sumber daya dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

seluruh manusia.17 

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan mendefiinisikan pengertian angkutan adalah perpindahan orang dan/atau 

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang 

lalu lintas jalan. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakai 

masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga 

berangkat sekolah. 

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari 

                                                
16 Profil Kota Malang, https://ciptakarya.pu.go.id/, Tgl Akses : 29 Desember 2016 
17 Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Graha Ilmu, Makassar, 2014, Hal.35 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbangkertosusila
https://ciptakarya.pu.go.id/
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satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang 

menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari 

Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa 

kendaraan. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang 

menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar 

tempat asalnya ke tempat tujuannya. Angkutan umum merupakan sarana angkutan 

untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum 

ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain 

lain. 

Kota Malang merupakan salah satu pusat transportasi darat yang terpenting 

di Jawa Timur bagian selatan, yaitu pertemuan dari sejumlah jalan raya yang 

menghubungkan Malang dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Malang 

terhubung dengan jalan nasional, yaitu Rute 23 dengan rute Gempol-Kepanjen. 

Malang juga dihubungkan dengan beberapa jalan provinsi yang terhubung 

dengan Batu serta kota-kota lainnya di Jawa Timur, 

seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar, Kediri, dan kota lainnya di Pulau 

Jawa. Malang juga terhubung dengan Jalur Lintas Selatan Jawa Timur sepanjang 

635 kilometer yang menghubungkan antara Pacitan dengan Banyuwangi. Jalan tol 

yang dalam waktu dekat segera terhubung dengan kota Malang adalah 

ruas Pandaan-Malang yang terhubung dengan ruas Surabaya-Porong, Porong-

Gempol, serta Gempol Pandaan yang akan menghubungkan Malang 

dengan Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, serta Jawa Timur bagian utara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Nasional_Rute_23
https://id.wikipedia.org/wiki/Gempol,_Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepanjen,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoarjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Blitar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Pandaan-Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Surabaya-Porong
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Porong-Gempol
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Porong-Gempol
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Gempol-Pandaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
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dan wilayah Mataraman (Jawa Timur bagian barat). Ruas Tol Pandaan-Malang 

juga akan terhubung dengan ruas Gempol-Pasuruan yang menghubungkan 

Malang atau Jawa Timur bagian selatan dengan wilayah Tapal Kuda di Jawa 

Timur. Ruas tol Pandaan-Malang juga akan menghubungkan kota Malang 

dengan Bandara Abdul Rachman Saleh. 

Kelima terminal yang ada di Kota Malang terhubung dengan berbagai 

angkutan kota (biasa disebut angkota atau mikrolet). Angkota atau mikrolet ini 

ada 2 macam, yakni mikrolet untuk jalur dalam kota dan mikrolet untuk jalur luar 

kota. Mikrolet jalur dalam kota berwarna biru tua dengan kode garis warna yang 

beragam untuk membedakan jalurnya, contoh: Arjosari-Gadang (AG) dengan 

garis warna oranye (saat ini huruf G diganti dengan huruf H untuk Hamid Rusdi), 

Landungsari-Dinoyo-Hamid Rusdi (LDG, sebelumnya LDH)dengan garis warna 

putih, Arjosari-Landungsari (AL)dengan garis putih-merah, dan lain sebagainya. 

Termasuk juga dengan angkot yang menuju sub-terminal. Sedangkan mikrolet 

untuk jalur luar kota (dari Kota Malang ke Kabupaten Malang atau Kota Batu) 

berwarna selain biru tua, contoh: LA (Lawang-Arjosari) berwarna hijau, TA 

(Tumpang-Arjosari) berwarna putih atau putih-hijau, BL (Batu-Landungsari) 

berwarna ungu muda, dan lain sebagainya. 

Terdapat sekitar 25 trayek angkota di Kota Malang. Tidak semua angkota di 

Malang beroperasi 24 jam hanya angkot yang melewati jalur tengah saja yang 

melayani penumpang 24 jam seperti angkot AG dan GA (Arjosari-Gadang) via 

alun-alun. Sejak penyesuaian subsidi BBM, mulai tanggal 26 Juni 2013, tarif 

angkota di Kota Malang ini (sesuai Peraturan Walikota Malang No. 24 Tahun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Gempol-Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tapal_Kuda,_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Abdul_Rachman_Saleh
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2013 tentang Tarip Angkutan) sebesar Rp 3.000,- (untuk umum) dan Rp 2.000,- 

(untuk pelajar).18 Berikut merupakan data angkutan umum di Kota Malang beserta 

jaringan trayeknya yang diperoleh dari Arsip Dinas Perhubungan Kota Malang 

Bidang Angkutan.  

Foto 10: Jaringan Trayek Angkutan Umum Kota Malang 

 

Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Malang 

 

                                                
18 Dinas Perhubungan Kota Malang 
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Tabel 1 : Jumlah Angkutan Umum Kota Malang 

 

Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Malang 

Tabel 2 : Jarak Tempuh Masing Masing Trayek Angkutan Umum Kota Malang 

 

Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Malang 
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B. Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang 

Berbicara mengenai implementasi, berarti tidak terlepas dari berbicara 

tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Banyak kalangan yang 

memandang bahwa kesadaran hukum sama dengan ketaatan hukum, padahal 

sebenarnya berbeda . Kesadaran hukum itu ada 2 (dua) : 

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum atau legal consciousness 

as within the law (kesadaran hukum sebagai ketaatan, berada dalam hukum, 

sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya).  

2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum atau legal 

consciousness as againt the law (kesadaran hukum dalam wujud menentang 

hukum atau melanggar hukum).  

Menurut  Ewick  dan  Silbey  kesadaran hukum mengacu ke orang-orang 

yang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-

orang.19 Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai 

perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. Dengan kesadaran 

hukum, seseorang dapat berprilaku positif yaitu taat hukum, tetapi sebaliknya 

seseorang juga dapat berprilaku negatif yaitu melanggar hukum. 

Untuk mengetahui implementasi dari suatu aturan hukum atau perundang-

undangan, maka pertama-tama harus dapat diukur ketaatan terhadap aturan hukum 

                                                
19 Rafiuddin, Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Makassar (yang mengutip buku dari Ali, Achmad 2009. 

Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teoro Peradilan (judiclalprudence). Jakarta : Kencana 

Prenada) 
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itu tersebut. Tentu saja, jika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar target 

yang menjadi sasaran ketaatannya dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang 

bersangkutan berlaku efektif. 

Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Malang yang 

berbunyi “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.”, 

maka penulis melakukan pengamatan terhadap angkutan umum yang berhenti 

sembarangan yaitu ditempat yang dilarang seperti di area tanda dilarang parkir 

dan dilarang berhenti sedangkan Pemerintah Kota Malang sudah menyediakan 

halte untuk menaik dan menurunkan penumpang. Penulis melakukan pengamatan 

dengan cara wawancara ke beberapa pihak tertentu yaitu pengemudi angkutan 

umum di Kota Malang, penumpang angkutan umum di Kota Malang, Dinas 

Perhubungan Kota Malang, dan Satuan Lalu Lintas Kota Malang.  

Berikut merupakan foto-foto tersebut merupakan beberapa angkutan 

umum yang melanggar rambu rambu lalu lintas dan tidak mentaati ketentuan 

Pasal 126 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari 2192 kendaraan angkutan 

umum yang ada di Kota Malang: 
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Foto 1 : Angkutan umum yang berhenti di area rambu-rambu dilarang berhenti  

 

Sumber : Dokumen Peneliti 

Foto 2 : Angkutan umum yang berhenti di Traffic Light Jl. Soekarno Hatta 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Foto 3 : Angkutan umum yang berhenti di area rambu-rambu dilarang berhenti di 

Jl. Raya Tlogomas 

 

Sumber : Dokumen Peneliti  

Foto 4 : Angkutan umum yang berhenti di pertigaan Kedawung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Foto 5 : Angkutan umum yang berhenti di daerah Kedawung 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 

 

Foto 6 : Angkutan umum yang akan mengangkut penumpang tidak pada halte di 

Jl. Raya Tlogomas 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Foto 7 : Angkutan umum yang mengetem sembarangan di Jl. Raya Tlogomas 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 

Foto 8 : ( Angkutan umum yang berhenti di rambu rambu larangan parkir) 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Foto 9 : Angkutan umum yang mengetem sembarangan di Jl. Veteran 

 

Sumber : Dokumen Peneliti 

 

Terdapat banyak pengemudi angkutan umum di Kota Malang, penulis 

memilih beberapa sample untuk diwawancarai yaitu berjumlah 5(lima) 

pengemudi. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber di Terminal 

Arjosari Kota Malang pada tanggal 28 Desember 2016. Dari hasil wawancara 

tersebut dapat diketahui bahwa : 

1. Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang di Kota Malang 

memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan. Hal itu 

diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi angkutan umum 

yang menyatakan bahwa menaikan dan menurunkan penumpang tidak harus 

mentaati peraturan yang berlaku (Pasal 126 Undang Undang Nomor 22 

Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Menurut mereka 

pengemudi angkutan umum boleh saja berhenti di pinggir jalan untuk 
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mengangkut atau menurunkan penumpang asalkan tidak ada larangan, dan 

walaupun ada larangan disana jika penumpang menghendaki maka 

pengemudi angkutan umum akan berhenti atas kehendak penumpang. 

Menaikan dan menurunkan penumpang kebanyakan adalah di tempat yang 

dilarang misalnya di gang, pertigaan, bahkan di tempat yang nyata nyata 

terdapat tanda larangan berhenti dan larangan parkir contohnya yang sering 

terjadi di depan Terminal Landungsari (Jl. Raya Tlogomas)20, karena 

menurut mereka jika ada penumpang yang akan naik angkutan umum dan 

memberhentikan pengemudi di tanda larangan sealipun kemudian 

pengemudi tidak menghiraukannya maka pengemudi angkutan umum 

beranggapan tidak mendapatkan penumpang sehingga tidak mendapatkan 

uang. Penyediaan halte di Kota Malang tidak berfungsi, karena penumpang 

tidak menggunakan halte untuk menunggu angkutan umum dikarenakan 

jauh dari tempat asal dan tujuan mereka.  

Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan 

merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 126 huruf a, selain itu 

perbuatan pengemudi yang seperti itu dapat mengganggu kelancaran dan 

kenyamanan pengguna jalan lainnya di jalan raya khususnya di wilayah 

hukum Kota Malang. Sebagai warga Negara Indonesia seharusnya mentaati 

hukum yang berlaku, pengemudi angkutan umum Kota Malang seharusnya 

bisa mentaati ketentuan hukum yang mengatur tata cara mengemudi atau 

etika di jalan raya bagi pengemudi angkutan umum tanpa memikirkan 

                                                
20 Lihat Foto 3 Hal.36 
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kepentingan pribadi yaitu kejar setoran sehingga tidak memperdulikan 

kelancaran lalu lintas. 

2. Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang di Kota Malang 

mengetem selain di tempat yang telah ditentukan. Hal itu diketahui 

berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi angkutan umum yang 

menyatakan bahwa mereka lebih sering mengetem di daerah yang dilarang 

seperti di area tanda larangan parkir dan larangan berhenti21, karena 

ditempat seperti itulah biasanya banyak penumpang menunggu datangnya 

angkutan umum. Menurut mereka hal itu wajar dilakukan jika tidak 

menganggu pengguna jalan lainnya. Pendapat itu menurut penulis tidaklah 

benar, karena berdasarkan pengamatan penulis dan juga berbagai pendapat 

dari pengguna jalan lainnya, berhentinya angkutan umum di tanda larangan 

berhenti dan parkir menganggu kelancaran lalu lintas dikarenakan banyak 

angkutan umum yang berhenti sehingga sering menimbulkan kemacetan 

lalu lintas. Contohnya seperti di daerah depan Terminal Landungsari, 

Dinoyo, Fly Over, di depan Pengadilan Agama Kota Malang, di depan 

Kantor kepolisan Resort Kota Malang,  dll. Selain mengganggu kelancaran 

arus lalu lintas, perbuatan pengemudi angkutan umum tersebut juga 

melanggar hukum atau ketentuan yang mengatur. 

Mengetem selain di tempat yang ditentukan merupakan perbuatan 

yang tidak sesuai dengan Pasal 126 huruf b. Seringnya perbuatan tersebut 

dilakukan maka menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh pengemudi 

                                                
21 Lihat Foto 1 Hal.36, 3 Hal.37, dan 8 Hal.39 
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angkutan umum untuk mengetem di sembarang tempat. Tidak hanya 

pengemudi angkutan umum saja yang bersalah namun calon penumpang 

angkutan umum juga bersalah karena menunggu angkutan umum di tempat 

yang dilarang/tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga 

menyebabkan para pengemudi angkutan umum mengetem di suatu tempat 

yang dilarang tersebut. 

3. Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang di Kota Malang 

menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat 

tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak. Hal itu terjadi dikarenakan 

penumpang mengatakan bahwa untuk naik ataupun turun dari angkutan 

umum lebih nyaman dilakukan di tempat yang dekat dengan tujuan dan asal 

mereka daripada harus pergi ke halte yang sudah disediakan. Hal yang 

mendasari pendapat tersebut adalah karena halte sendiri kurang banyak 

tersedia di Kota Malang dan penyediaannya kebanyakan bukan ditempat 

yang strategis. Namun disamping pendapat tersebut, penumpang dan 

masyarakat lainnya juga merasakan ketidaknyamanan pada saat mereka 

berada di posisi pengguna jalan raya, mereka merasa terganggu saat 

pengemudi angkutan umum memberhentikan kendaraannya bukan pada 

tempatnya. penyediaan halte kurang berfungsi karena sekarangpun halte 

digunakan untuk tempat berkumpulnya anak anak jalanan liar sehingga 

penumpang yang ingin menaiki angkutan dengan menunggu di halte 

menjadi takut dikarenakan fungsi halte tidak digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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Dari berbagai pendapat yang diutarakan oleh pengemudi dan penumpang 

angkutan umum tersebut dan juga berdasarkan pengamatan penulis terhadap etika 

berkendara oleh pengemudi angkutan umum di Kota Malang maka sudah cukup 

menggambarkan bahwa Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terimplementasi dengan baik di 

Kota Malang. Hal itu didasarkan pada kesadaran dan ketaatan hukum masing 

masing masyarakat, dengan kesadaran hukum seseorang dapat berprilaku positif 

yaitu taat hukum, tetapi sebaliknya seseorang juga dapat berprilaku negatif yaitu 

melanggar hukum. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

penulis terhadap pengemudi dan penumpang angkutan umum maka masing 

masing belum sadar akan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 126 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mereka 

mengedepankan kepentingan individu dibanding kepentingan pengguna jalan 

lainnya. Dengan tidak sadarnya akan hukum atau peraturan yang berlaku maka 

cita cita dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan untuk menciptakan suasana lalu lintas yang aman, tertib, dan 

teratur juga belum tercapai khususnya di Kota Malang. 

Dinas perhubungan kota Malang mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Jika dikaitkan dengan 

penelitian terkait Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka pengambilan data dan observasi 

diarahkan ke seksi angkutan dimana tugas pokoknya adalah membantu bidang 

lalu lintas dan angkutan dalam melakukan pengaturan dan pembinaan angkutan. 
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Heru Agus Tribowo, SH yang merupakan Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam 

Trayek mempunyai tugas yaitu mengawasi dan mengendalikan angkutan orang 

dalam trayek.  

Fungsi dari Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek hanya meliputi :22 

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang 

pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek; 

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di 

bidang pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek; 

3. Penyiapan bahan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan 

orang dalam trayek; 

4. Penyiapan bahan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan trayek 

angkutan orang dalam trayek; 

5. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang usaha angkutan 

orang dalam trayek; 

6. Penyusunan perencanaan penetapan lokasi terminal penumpang tipe c; 

7. Penyiapan bahan penyusunan tarif angkutan kota; 

8. Penyusunan database angkutan orang dalam trayek; 

9. Pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor umum; 

10. Pelaksanaan analisa kebutuhan angkutan orang dalam trayek; 

11. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen perubahan 

pelaksanaan anggaran (dppa); 

                                                
22 Dinas Perhubungan Kota Malang Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 
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12. Pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan 

prosedur (sop); 

13. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi); 

14. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm); 

15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas pokoknya. 

Mengenai penjelasan atau data terkait Implementasi Pasal 126 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan beserta 

sanksinya yang terdapat didalam Pasal 302 maka pihak yang berwenang adalah 

aparat kepolisian di Kota Malang. 

Penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Malang yang 

kemudian diarahkan ke unit dikyasa yang dipimpin oleh Ipda Endik. Briptu Bismo 

yang merupakan anggota dari Iptu Endik menjelaskan bahwa  Pasal 126 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak 

terimplementasikan dengan baik di Kota Malang, menurutnya anggota kepolisian 

sudah berusaha secara maksimal untuk menegakan hukum bagi pengemudi 

angkutan umum di Kota Malang. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh 

pengemudi angkutan umum adalah menaikan dan menurunkan penumpang di 

tempat yang tidak ditentukan seperti pada rambu rambu dilarang parkir dan 

dilarang berhenti. Selain pelanggaran itu, pengemudi angkutan umum juga sering 

menerobos lampu merah dan juga berhenti di tempat keramaian sehingga 

menganggu pengguna jalan lainnya. Permasalahan yang seperti itu terus menerus 



50 
 

terjadi dan semakin tahun tidak pernah berkurang. Anggota kepolisian akan 

menilang para pengemudi angkutan umum yang melakukan kesalahan, namun hal 

itu tidak memberikan efek jera bagi mereka dikarenakan kesadaran hukum yang 

sangat minim dan tidak memperdulikan akan keselamatan, kelancaran, dan 

ketertiban lalu lintas. Menurut Briptu Bismo, tidak hanya pengemudi angkutan 

umum saja yang sering melanggar rambu rambu lalu lintas, melainkan kendaraan 

pribadipun juga sering melanggar. Kurangnya personil kepolisian juga menjadi 

kendala terimplementasikannya Pasal 126 Undang Undang Noor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karena banyak hal yang harus 

dilakukan sehingga tidak bisa memfokuskan untuk penindakan pengemudi 

angkutan umum di kota Malang yang melanggar peraturan yang berlaku. Sulitnya 

mengimplementasikan pasal 126 juga disebabkan karena pengemudi angkutan 

umum tidak mempunyai rasa takut terhadap sanksi yang berlaku, contohnya saja 

didaerah fly over, depan Pengadilan Negeri Kota Malang, terminal arjosari, 

terminal landungsari, depan Kantor Polisi Resort Malang, dan masih banyak 

tempat lainnya yang nyata nyata disetiap titik tersebut terdapat anggota satlantas 

yang sedang bertugas namun banyak pengemudi angkutan umum mengetem, 

menaikan, dan menurunkan penumpang ditempat tersebut padahal terdapat rambu 

rambu yang menunjukan bahwa tidak boleh parkir dan berhenti ditempat tersebut. 

Halte yang sudah disediakan pemerintah Kota Malang juga tidak digunakan 

sebagaimana mestinya, di halte yang sudah disediakan juga sudah tertera jelas 

angkutan mana saja yang harusnya berhenti di halte tersebut sehingga ditempat 

itulah juga seharusnya terjadi penaikan dan penurunan penumpang. 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tidak 

Terimplementasi Di Kota Malang 

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.23  

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. Dan 

berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut 

dan dikaitkan dengan Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:24 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

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 

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

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

tingkatannya. Peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara mengemudi oleh 

pengemudi angkutan umum penentuannya juga sudah berdasarkan kaidah yang 

lebih tinggi yaitu terdapat pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi 

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. 

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). Peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara 

mengemudi oleh angkutan umum yaitu Pasal 126 memang diakui oleh para 

pengemudi, peraturan tersebut juga sudah diberlakukan oleh aparat kepolisian 

sebagai dasar penindakan bagi pengemudi angkutan umum yang melanggar 

ketentuan tersebut. Namun objek dalam pasal 126 yang tidak lain adalah 

pengemudi angkutan umum khususnya di Kota Malang berdasarkan hasil 

penelitian penulis, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Mereka masih saja 

menaikan dan menurunkan penumpang di tempat yang dilarang dan bukan di 

halte yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Malang. 

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-
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Undang Dasar 1945. Pasal 126 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang sesuai dengan cita cita 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam Negara Indonesia yaitu 

terwujudnya masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan pancasila dan UUD 

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. Sedangkan pihak yang terkait dengan 

penegakan hukum bagi pengemudi angkutan umum yang melanggar ketentuan 

yang sudah mengatur khususnya Pasal 126 Undang Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan adalah pihak kepolisian (SATLANTAS). 

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 

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. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh penulis, aparat kepolisian kurang tegas dalam menindak 

pengemudi angkutan umum yang melanggar ketentuan Pasal 126 Undang Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Malang. Aparat kepolisian memang 

sudah menjalankan tugasnya untuk menindak pengemudi angkutan umum yang 

melanggar, namun hal itu belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa 

factor diantaranya adalah sulitnya menanamkan kesadaran dan kepatuhan hukum 

bagi para pengemudi angkutan umum dalam berkendara dan juga factor 

kurangnya personil kepolisian di bidang lalu lintas untuk mengawasi banyaknya 

angkutan umum yang ada di Kota Malang. 

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.  

Peralatan yang memadai merupakan hal yang juga penting dalam 

terimplementasikannya pasal 126 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, 

peralatan tersebut merupakan tersedianya halte di Kota Malang yang berguna 

sebagai tempat menaikan dan menurunkan penumpang bagi pengemudi angkutan 

umum. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengemudi angkutan umum, 

mereka menyatakan bahwa halte yang disediakan pemerintah Kota Malang tidak 

berfungsi dengan baik karena jumlahnya yang kurang banyak dan juga para 

penumpang yang tidak menggunakan halte untuk naik dan turun dari angkutan 
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umum. Penumpang kebanyakan menunggu datang dan berhentinya angkutan 

umum di tempat yang dilarang contohnya di tanda dilarang berhenti dan juga 

dilarang parkir. Hal itu seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota 

Malang terkait penyediaan halte. 

Dengan demikian, sarana atau fasilitas sangat menetukan dalam penegakan 

hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan 

dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya 

yang seharusnya. 

4. Faktor masyarakat. 

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan dalam 

penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah pengemudi dan penumpang 

angkutan umum di Kota Malang. Masyarakat dimana peraturan hukum berlaku 

atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Namun, dalam 

kenyataannya peraturan hukum yang dibuat untuk pengemudi angkutan umum 

dalam pasal 126 dan juga sanksinya dalam pasal 302 belum berpengaruh baik 

secara maksimal di Kota Malang. 

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 
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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. 

Ketiga hal diatas jika dikupas satu persatu dan dikaitkan dengan 

Implementasi Pasal 126 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan hasil 

penelitian penulis, maka mengenai pengetahuan tentang hukum pengemudi 

angkutan umum di Kota Malang tidak semuanya memahami dengan jelas amanat 

pasal 126 yang melarang pemberhentian dan penurunan penumpang di tempat 

yang dilarang dan juga melarang pengemudi angkutan umum mengetem ditempat 

yang tidak diperbolehkan. Didalam pemikiran mereka, kejar setoran adalah yang 

paling penting dibandingkan harus menunggu penumpang di halte yang minim 

penumpang. Penumpang sendiri juga sembarangan memberhentikan pengemudi 

angkutan umum dikarenakan jarak halte yang jauh dari tempat penumpang berada 

dan menurut pengemudi angkutan umum Kota Malang dan penumpang, 

penyedian halte yang kurang banyak yang harusnya ada di tempat strategis di 

Kota Malang. Mengenai penghayatan fungsi hukum khususnya penghayatan 

pengemudi dan juga penumpang angkutan umum Kota Malang, mereka tidak 

memahami fungsi dari Pasal 126 Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan dimana fungsi dari ketentuan tersebut adalah untuk menciptakan suasana 

lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib. Jika perilaku melanggar ketentuan 

Pasal 126 terus menerus dilakukan, maka akan mengganggu pengguna jalan 
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lainnya dan pasti tidak akan tercipta tujuan dari pasal 126 tersebut. Yang terakhir 

adalah mengenai ketaatan hukum, jika pengemudi dan juga penumpang angkutan 

umum di Kota Malang tidak cukup memiliki pengetahuan tentang hukum yang 

berlaku dan juga tidak memahami akan fungsi dari ketentuan hukum tersebut 

maka sudah jelas mereka tidak mentaati ketentuan hukum yaitu Pasal 126  dan 

juga sanksinya yaitu pasal 302 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Masalah kesadaran hukum meliputi : 

a. Adanya perbedaan antara kesadaran hukum masyarakat yang tradisional 

dan kesdaran hukum nasiaonal. 

b. Belum diketahuinya dengan pasti tentang tingkat kesadaran hukum 

dalam masyarakat. 

c. Adanya jurang perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pranata 

huum dan pelaksanaan dari pranata itu. 

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat 

tentang apa itu hukum. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi olek beberapa 

faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan tersebut selalu 

berubah, oleh karena itu hukumpun selalu berubah.  

Seseorang barulah dapat dikatakan mempnyai kesadaran hukum, apabila 

mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu 

berguna dan mngayominya. Dengan kata lain, dia mematuhi hukum karena 

merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nuraninya sendiri. 

Adanya kesadaran hukum ditentukan oleh adanya “penilaian” terhadap 

hukum tertulis (atau apa yang dianggap hukum oleh masyarakat, terlepas dari adil 
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tidaknya). Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan 

kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaannya. 

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang 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. Begitu halnya dengan implementasi pasal 126 Undang 

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Malang, ketentuan tersebut 

merupakan ketentuan yang baik dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, 

namun kebiasaan atau kebudayaan dalam masyarakat yang masih mementingkan 

perkembangan ekonomi masing masing pengemudi angkutan umum maka 

peraturan dalam pasal 126 tidak dihiraukan walaupun terdapat sanksi yang 

mengikat. Oleh karena itu maka pasal 126 Undang Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan tidak dapat terimplementasikan dengan baik walaupun aparat 

kepolisian sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif 

atau negatifnya terletak pada faktor-faktor itu. Kelima faktor tersebut diatas ini 

saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. 
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D. 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 

Penegakan hukum di Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang 

mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.25 Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai 

arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak 

pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan 

dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk 

dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-

kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan 

hukum yang demikian akan menjadi mati dengan sendirinya. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal 

karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan 

hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang 

sebaiknya. Dan pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, 

yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan 

Negara. Dalam menegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

 Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan 

dan melaksanakan peraturan hukum, agar tericipta kehidupan yang tertib dan 

                                                
25 Ibid, Hal.13 
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tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, 

peraturan yang dilanggar itu harus ditegakan.26 

 Jika dikaitkan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

pengemudi angkutan umum di Kota Malang, penegakan hukum sudah 

dilaksanakan oleh aparat kepolisian Kota Malang. Namun penegakannya belum 

berhasil secara maksimal karena kesadaran hukum masing masing pengemudi 

maupun penumpang angkutan umum sangatlah minim bahkan tidak 

memperdulikan peraturan dan sanksi yang mengaturnya. Seketika saja pada saat 

terjadi operasi yang dilakukan anggota kepolisian, para pengemudi angkutan 

umum tersebut takut akan tilang, namun seusai operasai mereka kembali 

melanggar hukum dalam berkendara. Sanksi yang tegas dalam Pasal 302 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang 

menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 

umum angkutan orang 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)” 

tidak diperhatikan bahkan ditakuti oleh pengemudi angkutan umum khususnya di 

Kota Malang. Proses atau tata cara penilangan untuk pengemudi angkutan umum 

sama dengan tata cara penilangan untuk kendaraan lainnya. Pengemudi angkutan 

umum yang dikenakan tilang harus menyerahkan surat kendaraan yang dikemudi 

                                                
26 Ibid, Hal.185 
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dan aparat kepolisan akan memberikan surat tilang kepada pengemudi angkutan 

umum yang melanggar peraturan lalu lintas dimana surat tilang tersebut 

diserahkan pada saat sidang tilang dan pembayaran denda tilang.  

Selain sumber data atau informasi dari Unit Dikyasa Polres Kota Malang, 

penulis juga mendapatkan data angkutan umum Kota Malang yang telah 

melanggar Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan sejak tahun 2014-2016, data tersebut diperoleh dari Unit 

Tilang Laka Lantas Polres Kota Malang.  
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Tabel 3 : Daftar kendaraan yang ditilang pada tahun 2014 

 

Sumber : Unit Tilang Kantor Polisi Resort Kota Malang 
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Tabel 4 : Daftar kendaraan yang ditilang pada tahun 2015 

 

Sumber : Unit Tilang Kantor Polisi Resort Kota Malang 
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Tabel 5 : Daftar kendaraan yang ditilang pada tahun 2016 

 

Sumber : Unit Tilang Kantor Polisi Resort Kota Malang 
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Jika dilihat dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahun 

selalu terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan 

umum di Kota Malang. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap 

rambu rambu lalu lintas. Angkutan umum yang tertilang tidak sebanding dengan 

banyaknya jumlah angkutan umum di Kota Malang. Hal itu dikarenakan operasi 

yang dilakukan oleh aparat kepolisan tidak dilakukan setiap hari karena sesuai 

dengan hasil wawancara penulis dengan Briptu Bismo jumlah aparat yang kurang 

memadai jika hanya memusatkan perhatian pada angkutan umum yang jumlahnya 

sangat banyak.  

 Kurangnya ketegasan dari aparat kepolisian juga menyebabkan penegakan 

hukum terhadap pengemudi angkutan umum di Kota Malang tidak berjalan secara 

maksimal, buktinya adalah aparat kepolisian sering membiarkan pengemudi 

angkutan umum tersebut berhenti dan mengetem tidak pada tempat yang 

ditentukan/sembarangan. Contohnya saja di depan terminal Landungsari Kota 

Malang, banyak pengemudi angkutan umum yang mengetem di area larangan 

berhenti walaupun di area tersebut nyata-nyata tedapat pos polisi lalu lintas, 

namun hal itu dibiarkan begitu saja oleh anggota kepolisian yang berjaga di pos 

tersebut. Tidak hanya di depan terminal Landungsari saja, masih banyak titik 

lainnya di Kota Malang yang juga terjadi permasalahan tersebut. 

 Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang menginginkan 

dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana 

hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. 
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Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Dengan adanya kepastian hukum, 

ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.27 

 

                                                
27 Riduan Syahrani, Op.Cit, Hal.181-182 


