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          BAB I 

           PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Di Indonesia kepadatan penduduk semakin meningkat dan menyebabkan 

masyarakat beralih kepada transportasi kecil seperti kendaraan bermotor di 

bandingkan dengan kendaraan beroda empat. Dikarenakan menggunakan 

transportasi kendaraan bermotor akan dapat mempersingkat waktu untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari ketika di jalan raya. Sehubungan dengan itu 

semakin meningkat pula pengguna kendaraan bermotor dan banyak sekali 

pengendara-pengendara kendaraan bermotor yang kurang bertanggung jawab 

dalam menggunakan transportasi tersebut seperti tidak menggunakan helm 

ketika berkendara. Peningkatan taraf hidup rakyat mengakibatkan pembangunan 

yang cukup berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Melajunya usaha 

pembangunan disegala bidang, terutama bidang ekonomi, dan transportasi, akan 

memberikan dampak terhadap perkembangan sarana angkutan jalan raya atau 

transportasi darat dengan sangat pesat. 

 Jika di lihat dari angka kecelakaan untuk pengendara kendaraan bermotor, 

diketahui bahwa kecelakaan yang terjadi diakibatkan karena kesalahan 

pengguna kendaraan bermotor itu sendiri (human error) yang kurang 

berkonsentrasi pada saat berkendara serta kurang mematuhi tata tertib lalu 

lintas yang ada dijalan.
1
 Oleh karena itu demi menciptakan masyarakat yang 

                                                           
       1 Subanindyo Hadiluih. 2006. Undang-Undang Lalu Lintas sebagai Regulasi Tertib Lantas 
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aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan. 

 Seperti kasus kecelakaan yang pernah saya lihat pada tahun 2011 tentang 

tidak menggunakan helm yang di lakukan oleh pelajar SMKN 2 dan pelajar 

SMPN 13 Malang yaitu kasus kecelakaan yang terjadi di sekitaran Jalan 

Soekarno Hatta Malang, pada saat itu ada 2 pelajar SMKN 2 Malang 

mengendarai sepeda motor sedang berboncengan dan yang di bonceng tidak 

menggunakan helm. Mereka berdua kurang mematuhi tata tertib lalu lintas dan 

pada saat dijalan mereka mengendarai sepeda motor sambil bercanda dengan 

teman yang diboncengnya, akibatnya mereka oleng dan tertabrak oleh bus 

yang sedang melintas pada saat itu di sekitaran Jalan Soekarno Hatta Malang. 

Dan kasus kecelakaan yang kedua yaitu di lakukan oleh pelajar SMPN 13 

Malang yang sedang mengendarai sepeda motor juga dengan tidak 

menggunakan helm dan dia mengendarai sepeda motor dengan menggunakan 

ponsel dijalan, akibatnya dia tergelincir jatuh ke kanan kemudian pada saat itu 

melintas truk dan dia tertabrak dengan kepala tidak menggunakan helm. 

 Tingginya korban kecelakaan lalu lintas belakangan ini korban meninggal 

dunia dalam kecelakaan rata-rata disebabkan luka benturan yang 

menyebabkan trauma di kepala karena tidak memakai alat pengamanan kepala 

atau helm. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Unit Lantas Polsek Padang 

Bolak, jumlah kasus laka lantas yang mereka tangani selama periode Januari 

hingga pertengahan April 2016 sebanyak 15 kasus kecelakaan. Dari 15 kasus 

tersebut, 13 orang meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor yang 

tidak memakai helm pada saat kejadian, sehingga mengalami luka yang 

menyebabkan luka di kepala.  Melihat masih tetap tingginya angka 

kecelakaan yang diiringi oleh korban meninggal dunia di paluta, polisi 
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menghimbau agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas tereutama saat 

mengendarai sepeda motor harus memakai helm pengaman.
2
 

 

 Kecelakaan maut yang melibatkan dua pengendara sepeda motor kembali 

terjadi di selatan Simpang Empat Muning, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu 

(21/5/2016). Musibah laka lantas adu muka ini mengakibatkan satu korban tewas 

dan satu korban mengalami luka parah. Korban yang kondisinya kritis saat ini di 

rawat di RSUD Gambiran. Korban tewas atas nama Imam Maliki, warga Desa 

Keninten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Imam mengendarai sepeda motor 

Honda Mega Pro. Informasi yang dihimpun SURYAMALANG.COM, musibah 

kecelakaan ini bermula saat imam, mengendarai sepeda motornya dengan 

kecepatan tinggi dari utara menuju ke selatan. Saat ngebut korban tidak 

menggunakan helm. Kasus kecelakaan adu muka sepeda motor ini ditangani oleh 

Unit Laka Satlantas Polres Kediri Kota.
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 Dua orang pelajar meregang nyawa sementara dua lainnya luka berat dalam 

kecelakaan kecelakaan melibatkan sepeda motor bernomor polisi (nopol) AA 

2914 DJ dan mobil pick up nopol D 8102 VQ di jalan raya Banyumas Kebumen 

persisnya di KM 28-29 termasuk Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele, Kamis 

(24/11/2016) sekitar pukul 11.30 WIB. 

 Korban tewas, pengendara sepeda motor atas nama Arif Priyanto (18) warga 

Desa Selokerto Kecamatan Sempor. Sementara korban mengalami luka berat, dan 

meninggal saat dibawa ke rumah sakit bernama Luki Nurohman (16) warga Desa 

Selokerto Kecamatan Sempor yang membonceng Arif Priyanto. Sempat dibawa 

ke rumah sakit, akhirnya Luki meninggal dunia. Keterangan Kapolres Kebumen 

AKBP Aditya Mulia Ramadhani, kecelakaan berawal saat pengendara sepeda 

motor Arif Priyanto berboncengan dengan Luki Nurohman melaju sangat 

kencang dari arah barat tanpa menggunakan helm.
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 Kejadian seperti ini sangat di sayangkan sekali apabila pengendara motor 

kurang disiplin dengan tidak menggunakan pengaman kepala atau helm. 

Dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor, pelanggaran yang 

dilakukan para pengendara sepeda motor juga seringkali menyebabkan terjadi 

kecelakaan lalu lintas. Menurut Ramdlon Naning bahwa faktor-faktor 

penyebab terjadinya pelanggaran adalah sebagai berikut : 

                                                           
       

2
 Dikutip dari http://www.bidikkasus.com/korban-meninggal-laka-lantas-di-paluta-akibat-

tidak-pakai-helm/html [diakses pada 7/01/2017 (15.15) 

       
3
 Dikutip dari http://www.suryamalang.tribunnews.com/2016/05/21/ngebut-tak-pakai-helm-

pengendara-ini-lalu-tewas-kecelakaan/html [diakses pada 7/01/2017 (15.34) 

        
4
 Dikutip dari https://www.tribratanews-polreskebumen.com/tidak-menggunakan-helm-dua-

pelajar-tewas-kecelakaan/html [ diakses pada7/01/2017 (15.55) 

http://www.bidikkasus.com/korban-meninggal-laka-lantas-di-paluta-akibat-tidak-pakai-helm/html
http://www.bidikkasus.com/korban-meninggal-laka-lantas-di-paluta-akibat-tidak-pakai-helm/html
http://www.suryamalang.tribunnews.com/2016/05/21/ngebut-tak-pakai-helm-pengendara-ini-lalu-tewas-kecelakaan/html
http://www.suryamalang.tribunnews.com/2016/05/21/ngebut-tak-pakai-helm-pengendara-ini-lalu-tewas-kecelakaan/html
https://www.tribratanews-polreskebumen.com/tidak-menggunakan-helm-dua-pelajar-tewas-kecelakaan/html
https://www.tribratanews-polreskebumen.com/tidak-menggunakan-helm-dua-pelajar-tewas-kecelakaan/html
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1. Faktor manusia sebagai pemakai jalan. 

2. Faktor kendaraan. 

3. Faktor jalan. 

4. Faktor keadaan lingkungan
5
 

 Dalam fenomena dan fakta yang sering terjadi di lapangan seperti di 

sekitaran wilayah hukum Polsek lowokwaru yaitu banyaknya mahasiswa atau 

pelajar yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara dengan alasan 

hanya sebentar perginya dan kemudian  lokasi yang akan di tuju dekat dari 

rumah. Padahal itu sendiri tidak benar, karena apabila kita sudah keluar dijalan 

raya dengan menggunakan kendaraan bermotor kita wajib menaati peraturran 

yang sudah berlaku pada Pasal 106 ayat 8 dalam Undang-Undang No 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

 Dengan di berlakukannya aturan pemerintah, maka pihak-pihak yang 

terkait seperti kepolisian berwenang untuk menindak para pelaku nakal yang 

tidak menaati peraturan tersebut. Termasuk salah satunya yang ada didalam di 

Undang-Undang tersebut mengenai permasalahan menggunakan helm standar 

bagi pengemudi kendaraan bermotor. Helm standar merupakan salah satu 

instrumen penting dalam berlalu lintas karena dalam penggunaan helm dapat 

meminimalisir atau memperkecil dampak dari kecelakaan bagi pengguna 

kendaraan roda dua terutama pada bagian kepala. 

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

Jalan yang sengaja dibuat DPR dan pemerintah untuk menciptakan lalu lintas 

                                                           
       

5
 Ramdlon Naning, 1979, Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak 

Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal 23 
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dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan terpadu dengan moda 

angkutan lain, selain untuk mendorong perekonomian nasional. Namun masih 

banyak pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas dijalan raya yang 

kurang menaati peraturan yang berlaku meskipun banyak operasi lalu lintas 

yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kondisi semacam ini memerlukan 

penegakan hukum yang secara ketat dan konsekwen. Menurut Soejono 

Soekanto ada 6 tipe respon masyarakat terhadap hukum dewasa ini yaitu :
6
 

1) Mereka yang taat kepada hukum dengan penuh kesadaran sendiri. 

2) Mereka yang taat pada hukum karena rangsangan dari luar. 

3) Mereka yang taat kepada hukum karena sudah pernah mendapatkan 

hukuman. 

4) Mereka yang taat kepada hukum karena sedang menjalani hukuman. 

5) Mereka yang belum kebal hukum. 

6) Mereka yang sengaja melawan hukum. 

 Maka dari itu seharusnya diperlukan sosialialisasi yang lebih lagi agar 

pengendara sepeda motor terutama mahasiswa atau pelajar sadar akan aturan 

berlalu lintas yang tertib dan aman khususnya mengenai pemakaian helm Standar 

Nasional Indonesia. Sebab kota malang adalah kota pendidikan, sehingga banyak 

sekali mahasiswa yang menuntut ilmu di kota malang ini. Dan tidak sedikit pula 

pelanggaran di lakukan oleh mahasiswa atau pelajar yang kurang mematuhi 

peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm ketika berkendara di jalan 

                                                           
       6 Soerjono Soekanto, 1979, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

 Rajawali, Jakarta, Hal 8 
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raya dan sampai berakibat pada kecelakaan. Jadi berdasarkan apa yang sering saya 

lihat di jalan raya kota malang ini, pelanggaran tidak menggunakan helm lebih 

banyak di lakukan oleh mahasiswa di bandingkan dengan masyarakat umum yang 

bukan mahasiswa. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat 

diambil suatu permasalahan yang akan penulis gunakan sebagai judul dalam 

penelitian skripsi yaitu: “EFEKTIVITAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN HELM 

BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KALANGAN MAHASISWA. (Studi 

Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Polsek Lowokwaru Malang)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana efektivitas kewajiban penggunaan helm bagi pengguna sepeda 

motor di kalangan mahasiswa? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan helm bagi 

pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa? 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Mengetahui efektivitas kewajiban penggunaan helm bagi pengguna sepeda 

motor di kalangan mahasiswa dilihat dari Pasal 106 ayat 8 UU No 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan helm 

bagi pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa? 
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D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan

menjadi masukan bagi penelitian yang sejenis dimana nantinya untuk

menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah wacana dalam

ilmu hukum, khususnya dalam praktisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan pengetahuan

untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sejenis di waktu

yang akan datang.

E. KEGUNAAN PENULISAN

a. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum, harapannya

melalui penelitian penulisan ini dapat menambah wawasan penulis dan

memberikan pemahaman mengenai efektivitas kewajiban penggunaan

helm bagi pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa dan hambatan

dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan helm bagi pengguna sepeda

motor di kalangan mahasiswa?

b. Bagi Instansi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengetahuan bagi

instansi penegak hukum atau petugas terkait dalam meningkatkan tugas

dan fungsinya dengan baik.
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c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan informasi 

bagi masyarakat agar lebih tertib hukum dan menaati peraturan yang sudah 

berlaku di indonesia. 

F. METODE PENELITIAN 

 Penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam rangka 

mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana metode tersebut nantinya 

akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan penelitian atau penulisan.
7
 Berdasarkan ruang lingkup 

masalah yang telah diuraikan, akan menggunakan metode pendekatan 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu 

melihat hukum sebagai perilaku dalam masyarakat.
8
 

2. Lokasi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini Lokasi yang diambil yaitu di 

wilayah hukum Polsek Lowokwaru yang beralamat di Jl. M.T. Haryono 

No. 413, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Hal 

ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas kewajiban 

                                                           
        

7
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

Hal. 112 

       
8
Fakultas Hukum. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal 18 
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penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa dan 

apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan helm 

bagi pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa. 

Jenis Data 

a) Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian, yaitu hasil wawancara peneliti dengan pihak Kanit Lantas 

Polsek Lowokwaru Kota Malang dan kepada beberapa mahasiswa yang 

menggunakan sepeda motor. Data primer ini berkaitan dengan pelaksanaan 

Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 

b) Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, 

yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan 

dari penelitian ini.
9
 Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan 

(library research), yaitu dengan mengambil data-data dari buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian dalam bentuk jurnal dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Kemudian data sekunder juga diperoleh 

dari pihak Polsek Lowokwaru Malang yang berupa dokumen tentang 

pelanggar pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm. 

c) Data Tersier  

 Data tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, 

kamus hukum dan lain sebagainya. Penulis menggunakan bahan hukum 

                                                           
       

9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

singkat. Jakarta. Rajawali Pers. hal 12.  
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tersier guna memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap 

bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab serta menggali informasi dengan 

orang yang berkompeten dan mampu memberikan keterangan atau 

informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan AKP Lono 

Setyo, SH selaku Kanit Lantas Polsek Lowokwaru Malang dan 

melakukan tanya jawab dengan beberapa mahasiswa yang 

menggunakan sepeda motor tentang penggunaan helm. 

b) Studi Dokumen 

Yaitu pengumpulan data-data dari Polsek Lowokwaru Malang, berupa 

dokumen yang digunakan oleh penulis untuk membantu melengkapi data 

data yang kurang dalam penulisan hukum ini. 

c) Studi Kepustakaan 

yaitu berupa pengumpulan data-data dari bahan pustaka yang 

dianggap berkesinambungan dengan hal-hal yang akan diuraikan 

baik dari buku maupun dari internet. 
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4. Teknik Analisis Data 

 Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian akan dianalisis 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan 

secara jelas data-data dan kenyataan di lapangan kemudian 

mengidentifikasi, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan penelitian hukum. 

G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dalam penelitian yang telah dilakukan ini untuk memudahkan pemahaman 

dan pemecahan masalah secara lebih terstruktur dimana nantinya penulisan ini 

akan membantu penulis maupun pembaca dalam memahami pembahasan 

permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis. Adapun rencana sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam penelitian ini penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub 

bab diantaranya terdiri dari latar belakang, sebagai penjelasan dan pengantar 

dalam permasalah yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah di bagi 

menjadi dua permasalahan, yang akan menjadi fokus permasalahan dalam 

penulisan ini. Tujuan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh 

penulis dalam membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian serta 

keguanan penelitian yang terdiri dari manfaat masyarakat, penulis dan bagi 

penegak hukum serta kegunaan secara teoritis dan secara praktis yang menjadi 

suatu penjelasan mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat 

serta kegunaan penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan penggunaan 
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beberapa terminologi yang akan digunakan oleh penulis guna memfokuskan 

permasalahan yang akan dibahas. Metode penulisan yang digunakan oleh 

penulis merupakan Yuridis Sosiologis yang akan dilakukan dengan cara 

melakukan studi lapang dalam melakukan analisis mengenai efektifitas dan 

hambatann penggunaan helm di kalangan mahasiswa yang menggunakan 

sepeda motor. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan teori yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan maupun literatur yang akan digunakan untuk 

penelitian ini. Teori yang di gunakan yaitu yang berkaitan dengan teori 

efektivitas hukum, kewajiban penggunaan helm bagi pengendara, pengertian 

lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian pelanggaran lalu lintas dan 

pengertian tentang mahasiswa. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.  Bab ini berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diteliti 

yaitu tentang bagaimana efektivitas kewajiban penggunaan helm bagi 

pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa dan apa sajakah hambatan 

dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan helm bagi pengguna sepeda 

motor di kalangan mahasiswa yang ada di dalam Pasal 106 ayat 8 bahwa 

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda 

motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional 

indonesia” yang ada di dalam  Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Studi 

kasus di wilayah hukum Polsek Lowokwaru Malang. 
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BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis 

dalam menanggapi permasalahan yang menjadi kajian. 




