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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Tentang Kota Malang 

a. Letak Geografis 

Secara geografis, Kota Malang terletak diantara 7,06-8,02 

Lintang Selatan dan 112,06 Bujur Timur dengan luas wilayah 

11.005,66 ha (110,06 Km2). Sampai tahun 2014 kota Malang 

memiliki jumlah penduduk 857.891 jiwa dengan tingkat 

pertumbuhan 3,9% per tahun, dengan luas Kota Malang mencapai 

110,06 km², serta kepadatan penduduk Kota Malang 7800 jiwa/km².  

b. Administrasi Pemerintah 

Secara administrasi pemerintahan Kota Malang dipimpin oleh 

seorang wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh 

rakyat Malang dalam pemilihan wali kota Malang setiap lima tahun 

sekali. Wali kota Malang membawahi koordinasi atas wilayah 

administrasi kecematan yang dikepalai oleh seorang Camat. 

Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahanyang dikepalai 

oleh seorang Lurah. 

Dari penjelasan diatas secara administrasi, kota Malang terbagi 

atas 5 kecamatan dengan 57 kelurahan, yaitu: 
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1. Kecamatan Klojen :  a. Kel. Bareng  g. Kel. Kidul Dalem 

b. Kel. Kasin  h. Kel. Penggungan 

c. Kel. Sukoharjo i. Kel. Kauman 

d. Kel. Oro-ora Ombo j. Kel. Samaan 

e. Kel. Klojen  k. Kel.Gading Kastri 

f. Kel. Rampal Celaket.  

2. Kec Blimbing :          a. Kel. Balearjosari g. Kel.Purwantoro 

 b. Kel. Arjosari h. Kel. Bunulrejo 

 c. Kel. Polowijen i. Kel. Kesatrian 

 d. Kel. Blimbing j. Kel. Polehan 

 e. Kel. Pandanwangi k. Kel. Jodipan 

 f. Kel. Purwodadi 

3. Kec Kedung Kandang : a. Kel.Kotalama     g. Kel.. Lesanpuro 

      b. Kel. Mergosono    h. Kel. Sawojajar 

      c. Kel. Bumiayu     i. Kel. Madyopuro 

      d. Kel. Wonokoyo     j. Kel. Buring 

      e. Kel. Cemorokandang   k. Kel. Tlogowaru 

      f. Kel. Kedung Kandang l. Kel. Tlogowaru 

4. Kec Sukun :    a. Kel.Ciptomulyo        g. Kel. Pisangcandi 

      b. Kel. Gadang h. Kel. Karang Besuki 

      c. Kel. Kebonsari      i. Kel. Bandulan 

      d. Kel. Bandungrejosari j. Kel. Mulyorejo 

      e. Kel. Sukun                  k. Kel. Tanjungrejo 
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      f. Kel. Bakalan Krajan 

5. Kec Lowokwaru :   a. Kel. Tasikmadu g. Kel. Ketawanggede 

      b. Kel. Tunggul Wulung h. Kel. Jatimulyo 

      c. Kel. Tlogomas    i. Kel. Tunjungsekar 

      d. Kel. Merjosari        j. Kel. Mojolangu 

      e. Kel. Dinoyo        k. Kel. Tulusrejo 

                  f. Kel. Sumbersari          l. Kel. Lowokwaru 

B. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian  

 Polsek Lowokwaru Kota Malang yaitu beralamat di Jl. MT. Haryono No. 

57, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Polsek 

Lowokwaru Kota Malang ini berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru yang 

memiliki luas wilayah 2.008 Ha, kondisi iklim tercatat rata-rata suhu berkisar 

antara 22-24 C sedangkan suhu maksimum mencapai 32 C dan suhu minimum 

18 C. Rata-rata kelembapan udara berkisar 74% - 82% dengan kelembapan 

maksimum 97% dan kelembapan minimum mencapai 37%. Kecamatan 

lowokwaru ini berada di daerah dengan ketinggian antara 200-499m DPAL 

dan secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 

- Utara Kecamatan Karangploso 

- Selatan Kecamatan Klojen 

- Timur Kecamatan Blimbing 

- Barat Kecamatan Dau 
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 Selanjutnya jumlah penduduk di kecamatan lowokwaru ini adalah sekitar 

198.475 jiwa terdiri dari 91.616 jiwa laki-laki dan 94.397 jiwa perempuan 

dengan rata-rata kepadatan penduduk 7.459 jiwa/km². Kecamatan lowokwaru 

ini menjadi pusat pendidikan di Kota Malang dengan banyaknya kampus-

kampus yang berdiri di wilayah administratitifnya, mulai dari kampus 

Universitas Negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, 

Politeknik Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri Malang, hingga 

kampus swasta seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam 

Malang, Institut Teknologi Nasiona, Universitas Gajayana Malang, STIE 

Malangkucecwara (ABM), Universitas Widyagama, Universitas Tribhuwana 

Tungga Dewi dan Stikes Widyagama Malang yang seluruhnya mempunyai 

jumlah mahasiswa rata-rata sekitar 224.098 mahasiswa yang masih aktif. 
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1) KAPOLSEK  : Kompol. Bindriyo, SH 

2) WAKAPOLSEK : AKP Drs. Adi Sunarto 

3) KANIT PROVOS : AIPTU Gafur Zuhri Riagel 

4) KASI UMUM  : AIPTU Ida Rahayu 

5) KASI HUKUM : AIPTU Kuswantoro, SH 

6) KASI HUMAS  : AIPTU Bambang Yiyik Eko S 

7) BAUR RENMIN : AIPTU W. Agus Mulyanto, S.AP 

8) BAUR TAUD  : BRIGADIR Selfi Rusita, SH 

9) KANIT INTELKAM : AKP Limpat 

10) KANIT RESKRIM : AKP Roichan, Amd 

11) KANIT BINMAS : AKP Sumarjo, S.Pd 

12) KANIT SABHARA : AKP Sugeng Hariyanto 

13) KANIT LANTAS : AKP Lono Setyo, SH 

14) KA SPK A  : AIPTU Suyanto 

15) KA SPK B  : AIPTU Subroto, SH 

16) KA SPK C  : AIPTU Bambang Sutrisno 

2. Satuan kerja 

a) Satuan Lantas ( satuan lalu lintas ) 

Kasat Lantas : AKP. Lono Setyo 

Tugas Pokok 

- Pengaturan lalu lintas merupakan tindakan awal yang perlu 

dilaksanakan sedini mungkin oleh polri sebelum lalu lintas berubah/ 

meningkat menjadi kurang teratur. 
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- Mengatur lalu lintas adalah memberitahukan kepada pemakai jalan 

tentang bagaimana dan dimana mereka dapat bergerak atau berhenti 

terutama pada saat ada kemacetan atau keadaan darurat lainnya. 

- Bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang 

meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegak hukum, pengkajian 

masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi 

dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli di jalan raya. 

Fungsi  

- Penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui 

kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian 

masalah di bidang lalu lintas. 

- Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalm rangka 

penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas. 

- Penyelenggaraan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor serta penyelenggaraan patroli jalan raya serta penanganan 

kecelakaan lalu lintas serta menjamin kelancaran lalu lintas di jalan 

raya. 

Tujuan Pengaturan Lalu Lintas 

- Untuk mengendalikan arus lalu lintas supaya berjalan tertib dan lancar. 

- Untuk megatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di jalan umum. 

- Untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian kecelakaan lalu 

lintas. 

- Untuk melaksanakan wewenang kepolisian umum di tempat tugasnya. 
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- Sebagai usaha mempengaruhi pemakai jalan untuk patuh dan taat 

terhadap peraturan lalu lintas. 

C. Efektivitas Kewajiban Penggunaan Helm Bagi Pengguna Sepeda Motor 

Dikalangan Mahasiswa? 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Lantas Polsek 

Lowokwaru Kota Malang, Menurut AKP Lono Setyo, SH Satuan Polsek 

Lowokwaru Kota Malang dalam melaksanakan peraturan pasal 106 ayat 8 UU 

No 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan kewajiban memakai helm Standar 

Nasional Indonesia ini sudah berlaku sejak bulan April 2010. Aturan ini sudah 

terlaksana sejak bulan Mei 2010. Pasal ini sangat efektif karena untuk 

mencegah fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Di dalam pasal ini berbunyi 

berlaku bagi setiap orang, “Setiap Orang” ini mempunyai arti yaitu bahwa 

Undang-undang tidak membedakan status. Jadi kewajiban mahasiswa ini 

adalah memang wajib karena termasuk dalam penjabaran kata-kata “Setiap 

Orang” yang dimaksudkan dalam undang-undang.
1
 Apabila tidak mengenakan 

helm Standar Nasional Indonesia berarti telah melanggar pasal 291 ayat (1) 

dan (2) bahwa : 

1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan 

helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 

106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah). 

                                                           
       

1
 Hasil Wawancara dengan AKP Lono Setyo, SH, Kanit Lantas Polsek Lowokwaru Kota 

Malang, 23 Januari 2017 
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2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan 

penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah). 

 Untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya mengeni Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan 

helm Standar Nasional Indonesia, penulis telah melakukan penelitian di 

Polsek Lowokwaru Malang dan melakukan wawancara dengan beberapa 

mahasiswa di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 

keterangan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar 

wilayah Polsek Lowokwaru pada bulan Agustus sampai dengan bulan 

November Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Tentang Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh 

Mahasiswa Pada Tahun 2016 Mulai Bulan Agustus – November 

Jenis Pelanggaran  
Tahun 2016 

Agustus September Oktober November 

Tidak ada SIM 19 65 51 413 

Tidak ada STNK 0 2 0 29 

Tidak menggunakan helm 40 120 80 425 

     Sumber : Data Polsek Lowokwaru Malang, diambil pada tanggal 20  

        Desember 2016 

 Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan helm SNI 

bagi pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa pelaksaannya tidak 

efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah pelanggar lalu lintas 
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mengenai helm yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas dan setiap bulannya 

pelanggaran tersebut semakin bertambah banyak. Kesadaran hukum dalam 

masyarakat terutama bagi mahasiswa yang menggunakan sepeda motor di 

sekitar Polsek Lowokwaru Malang masih sangat rendah. Mahasiswa tersebut 

masih sulit mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada sehingga cenderung 

untuk tidak menggunakan helm ketika berkendara menggunakan sepeda 

motor. 

 Untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang efektivitas kewajiban 

penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa, 

berikut adalah hasil wawancara dengan mahasiswa dari 50 responden yang 

berkaitan dengan kewajiban memakai Helm Standar Nasional Indonesia. 

Adapun salah satu pertanyaan yang di berikan adalah apakah mengetahui 

tentang aturan bahwa mahasiswa harus memakai helm ketika berkendara di 

jalan raya menggunakan sepeda motor, dan berikut adalah jawaban dari para 

responden. 

       Tabel 2 

Jawaban Responden Mahasiswa Mengenai Apakah Mengetahui Tentang 

Aturan Bahwa Mahasiswa Harus Memakai Helm Ketika Berkendara Di 

Jalan Raya Menggunakan Sepeda Motor 

No. Jawaban Jumlah Persentase 

1. Tahu 50 100% 

2. Tidak Tahu 0 0% 

 Jumlah 50 100% 

     Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 Januari 2017 
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 Dari tabel 2 diatas, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

penulis yaitu mendapatkan hasil bahwa dari 50 responden, semuanya atau 50 

responden mahasiswa tersebut tahu mengenai aturan bahwa mahasiswa harus 

memakai helm ketika berkendara di jalan raya menggunakan sepeda motor. 

Oleh karena itu, kemudian penulis mencoba untuk memberikan pertanyaan 

lagi kepada para responden mahasiswa mengenai apakah selalu memakai helm 

ketika berkendara menggunakan sepeda motor, adapun jawaban responden 

sebagai berikut : 

Tabel 3 

Jawaban Responden Mahasiswa Mengenai Apakah Selalu Memakai Helm 

Ketika Berkendara Menggunakan Sepeda Motor 

No Jawaban Jumlah Persentase 

1. Selalu 24 48% 

2. Jarang (kadang-kadang) 26 52% 

 Jumlah 50 100% 

    Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 januari 2017 

 Dari tabel 3 diatas, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

yaitu mendapatkan hasil bahwa dari 50 responden, 24 responden pengendara 

akan menggunakan helm ketika berkendara menggunakan sepeda motor dan 

26 responden pengendara jarang atau terkadang saja menggunakan helm 

ketika berkendara menggunakan sepeda motor. 

 Dari hasil tabel 3 diatas terlihat bahwa kebanyakan pengendara sepeda 

motor terutama bagi mahasiswa, jarang sekali menggunakan helm ketika 

berkendara. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas mahasiswa 

di Kota Malang tidak taat terhadap aturan yang berlaku mengenai kewajiban 
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penggunaan helm standar. Adapun alasan dari responden jarang menggunakan 

helm ketika berkendara menggunakan sepeda motor, yaitu : 

Tabel 4 

Jawaban Responden Mahasiswa Tentang Alasan Jarang Menggunakan 

Helm Ketika Berkendara Menggunakan Sepeda Motor 

No Jawaban  Jumlah Persentase  

1. Karena memakai helm berat  15 58% 

2. Polisi tidak akan menilang 11 42% 

 Jumlah 26 100% 

   Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 januari 2017 

 Dari hasil tabel 4 diatas, didapatkan 15 responden mahasiswa memberikan 

alasan karena membawa helm berat dan 11 responden mahasiswa memberikan 

alasan karena polisi tidak akan menilang. Menurut penulis, melihat dari alasan 

responden dengan alasan polisi tidak akan menilang, maka di perlukan bagi 

penegak hukum agar lebih tegas memberikan sanksi kepada pengendara 

sepeda motor yang kurang mematuhi peraturan lalu lintas terutama mengenai 

penggunaan helm sebab helm adalah instrumen penting sebagai pelindung 

kepala bagi pengguna sepeda motor untuk dapat meminimalisir terjadinya 

kecelakaan di jalan raya. Dan adapun responden mahasiswa tentang alasan 

selalu menggunakan helm ketika berkendara menggunakan sepeda motor, 

yaitu :  
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Tabel 5 

Jawaban Responden Mahasiswa Tentang Alasan Selalu Menggunakan Helm 

Ketika Berkendara Menggunakan Sepeda Motor 

No Jawaban Jumlah Persentase 

1. Safety Riding 4 17% 

2. Takut kena tilang polisi 18 75% 

3. Takut kalau terjadi kecelakaan 1 4% 

4. Karena agar tidak kena debu 1 4% 

 Jumlah 24 100% 

     Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 januari 2017 

 Menurut hasil dari tabel 5 diatas, dari 24 responden setuju menggunakan 

helm ketika berkendara memberikan alasan safety riding sebanyak 4 

responden, takut terkena tilang polisi 18 responden, takut apabila terjadi 

kecelakaan 1 responden dan agar tidak kena debu 1 responden. Berdasarkan 

hasil diatas responden mahasiswa akan menggunakan helm standar sebab 

mereka lebih mementingkan tingkat keamanan dan keselamatan diri sendiri 

juga keselamatan  orang lain, serta takut apabila terkena tilang atau sanksi dari 

polisi apabila tidak menggunakan helm ketika berkendara. 

 Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas perundang-undangan dalam hal 

ini efektivitas mengenai penggunaan helm standar, maka kita dapat 

mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan tentang isi 

perundang-undangan.
2
 Maka dari itu untuk mendapatkan data yang lebih 

akurat, penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa untuk mengetahui 

                                                           
       

2
 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan 

(yudicalprudence), Jakarta, Kencana Pranada Media Grup,  Hal 378 
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tingkat pengetahuan para pengendara sepeda motor terhadap isi Pasal 106 ayat 

8, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 6 

Jawaban Responden Mahasiswa Mengenai Pengetahuan Terhadap Isi Dari 

Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 

No Jawaban Jumlah Persentase 

1. Ya 3 6% 

2. Tidak 47 94% 

 Jumlah 50 100% 

     Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 januari 2017 

 Menurut tabel 6 diatas, hasil wawancara penulis tentang pengetahuan 

mahasiswa terhadap dari isi Pasal 106 ayat 8 UU No 22 Tahun 2009 tentang 

LLAJ, dari 50 responden mahasiswa pengendara sepeda motor didapatkan 

hasil bahwa sebanyak 47 responden mahasiswa mengaku tidak mengetahui isi 

dalam Pasal 106 ayat 8 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan sebanyak 3 

orang responden mahasiswa mengaku mengetahui terhadap isi Pasal 106 ayat 

8 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal tersebut membuktikan bahwa 

memang pengetahuan hukum dari pengendara sepeda motor terhadap isi dari 

Pasal 106 ayat 8 tentang kewajiban menggunakan helm standar saat 

berkendara masih cukup rendah karena banyak yang tidak mengetahuinya. 

Dalam hal ini efektivitas dari Pasal 106 ayat 8 tentang penggunaan helm 

standar dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pengetahuan dari 

mahasiswa tentang isi dari aturan hukum tersebut yakni Pasal 106 ayat 8 

masih banyak yang belum mengetahuinya. 
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 Maka untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai 

kewajiban mengenakan helm standar saat berkendara dalam UU LLAJ, yang 

harus di perhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para 

masyarakat khususnya pengendara sepeda motor. Dari deskripsi diatas maka 

dapat dijelaskan bahwa menurut konsep efektivitas itu sesuai dengan teori 

ketaatan H.C Kelman yang bersifat compliance. Hal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tingkat keefektivitasan penggunaan helm bagi pengguna 

sepeda motor di kalangan mahasiswa di Kota Malang ini masih sangat rendah. 

Berdasarkan analisa diatas kebanyakan ketaatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dikarenakan takut terkena tilang atau sanksi apabila melanggar. 

Jika seperti ini maka di butuhkan pengawasan secara terus menerus agar 

penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor dikalangan mahasiswa ini 

berjalan dengan efektif. Sebab mahasiswa akan patuh apabila ada polisi 

ditempat yang mereka lewati. 

 Selanjutnya, penulis juga meneliti terkait efektif atau tidaknya terhadap 

penjual helm Standar Nasional Indonesia. Menurut hasil yang di peroleh 

peneliti yaitu, toko-toko penjual helm di Kota Malang ini semuanya rata-rata 

sudah menjual helm yang berstandarkan nasional indonesia, tidak ada toko 

yang tidak menjual helm SNI. Sebab menurut para penjual helm, dari 

distributor jawa timur sendiri sudah tidak menyetok atau memproduksi helm 

yang tidak berstandar nasional indonesia, semua helm yang di distribusikan 

kepada para penjual sudah berstandarkan nasional indonesia. Adapun alasan 

dari para responden penjual helm, mengapa menjual helm SNI adalah rata-rata 
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mereka menjawab karena sudah ada aturan mengenai helm SNI jadi semua 

aturan mengenai penjualan helm harus di patuhi.  Kemudian mengenai apakah 

pernah ada razia atau pengecekan oleh satlantas terkait helm SNI, jawaban 

dari para responden penjual helm adalah pernah ada, tetapi itu terjadi ketika 

pertama kali sudah di keluarkan aturan mengenai helm SNI. Untuk beberapa 

tahun belakangan ini sudah tidak pernah ada razia atau pengecekan mengenai 

helm SNI.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan para penjual helm di Kota 

Malang ini, peneliti menyimpulkan bahwa terkait efektif atau tidaknya 

mengenai toko yang menjual helm di wilayah Kota Malang ini adalah sangat 

efektif. Sebab rata-rata toko yang menjual helm di wilayah kota malang ini 

semuanya telah menjual helm yang sudah berstandarkan nasional indonesia. 

Adapun perbedaan dari helm SNI dan tidak SNI adalah sebagai berikut :  

Contoh : Helm SNI 
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    Contoh : Helm Tidak SNI 

 

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Helm Bagi 

Pengguna Sepeda Motor Dikalangan Mahasiswa?  

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Pasal 106 ayat 8 

UU No 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana 

salah satunya telah di sebutkan sebelumnya yaitu masih sulitnya masyarakat 

menerima peraturan yang merubah hal-hal yang sudah terbiasa mereka 

lakukan setiap hari (kebiasaan). Berdasarkan hasil penelitian diatas aturan 

hukum mengenai pemakaian helm standar saat berkendara yang diatur dalam 

undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan masih belum efektif, hal ini 

terjadi karena masih banyak sekali masyarakat terutama mahasiswa yang tidak 

menaatinya dan jarang menggunakan helm ketika berkendara, dan juga masih 

kurangnya pengetahuan tentang isi peraturan dari Pasal 106 ayat 8 UU No 22 

Tahun 2009 tantang LLAJ.  

 Maka dari itu penulis meneliti hambatan dalam pelaksanaan kewajiban 

penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor dikalangan mahasiswa. 

Hambatan yang terjadi bisa disebabkan karena beberapa faktor. Menurut teori 
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Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali menjelaskan tentang 

3 unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi atau menghambat 

penegakan hukum, yaitu: 

a) Struktur (Penegak Hukum) 

 Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 

kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan 

tetapi apabila mental penegak hukum kurang baik maka akan 

menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah 

baik tapi tidak di dukung oleh aparat kepolisian maka akan sulit untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat. Tugas penegak hukum salah 

satunya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama 

mahasiswa dan pelajar. Menurut AKP Lono Setyo, SH sosialisasi kepada 

seluruh masyarakat terutama mahasiswa atau pelajar sangat diperlukan 

dan sangat penting mengingat kota malang ini adalah kota pendidikan 

maka banyak sekali mahasiswa dan pelajar yang menuntut ilmu di kota 

ini. Sosialisasi sangat perlu karena agar para mahasiswa di kota malang 

ini mengetahui dan taat akan aturan tentang UU LLAJ.
3
 

 Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan cara 

mewawancarai pengguna sepeda motor di kalangan mahasiswa yang ada 

di kota malang ini dengan pertanyaan yaitu apakah pernah mengikuti 

sosialisasi terhadap UU LLAJ, adapun hasilnya sebagai berikut : 
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Tabel 7 

Jawaban Responden Mahasiswa Mengenai Pernah Atau Tidaknya 

Mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

No. Jawaban  Jumlah  Persentase  

1. Pernah  7 14% 

2. Tidak Pernah 43 86% 

 Jumlah 50 100% 

     Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 Januari 2017 

 Menurut tabel 7 diatas, hasil wawancara penulis ialah dari 50 

responden mahasiswa tentang pernah atau tidaknya mengikuti sosialisasi 

terhadap UU LLAJ, sebanyak 43 responden mahasiswa tidak pernah 

mengikuti sosialisasi UU LLAJ, dan sebanyak 7 responden mahasiswa 

pernah mengikuti sosialisasi UU LLAJ.  Berdasarkan hasil wawancara 

diatas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pada umumnya mahasiswa 

di kota malang ini belum pernah mengikuti sosialisasi terhadap UU 

LLAJ. Menurut penulis, sosialisasi terhadap Undang-Undang tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sangatlah penting di lakukan kepada 

masyarakat terutama mahasiswa. Karena bagaimanapun masyarakat 

terutama mahasiswa sangat penting untuk mengetahui isi dari undang-

undang tersebut agar aturan yang sudah ada dapat berjalan dengan baik 

dan optimal. 

b) Substansi (Undang-undang) 

 Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai 

kelebihan dari norma sosial yang lain, karena dikaitkan pada kekuasaan 

yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan 
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memaksa yang sangat besar. Maka dari itu penulis mengambil contoh 

terhadap ancaman sanksi yang ada di dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat 

(2) UU LLAJ. Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada para 

responden mahasiswa mengenai apakah setuju atau tidak bahwa apabila 

tidak menggunakan helm standar pada saat berkendara baik pengemudi 

maupun yang dibonceng akan di pidana dengan kurungan penjara paling 

lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah). Adapun jawabannya sebagai berikut : 

Tabel 8 

Jawaban Responden Mahasiswa Mengenai Setuju Atau Tidak 

Terhadap Sanksi Pada Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

 

No Jawaban Jumlah Presentase 

1. Setuju 15 30 % 

2. Tidak Setuju 35 70 % 

 Jumlah 50 100% 

    Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 Januari 2017 

 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut tabel 8 didapatkan 

hasil sebanyak 15 responden mahasiswa setuju terhadap sanksi pidana 

dengan kurungan penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 

Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pengendara motor 

maupun yang di bonceng terkena sanksi tersebut. Dan sebanyak 35 

responden mahasiswa mengatakan tidak setuju dengan sanksi yang ada di 

dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ. Adapun bermacam-

macam alasan dari para responden mahasiswa yang tidak setuju dengan 

sanksi yang ada di dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) yaitu menurut 

mereka sanksi denda tersebut kurang mahal karena untuk memberikan 
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efek jera kepada para pelanggar sepeda motor agar tidak meremehkan 

terhadap penggunaan helm ketika berkendara menggunakan kendaraan 

bermotor dan mematuhi tata tertib lalu lintas yang berlaku, tidak sedikit 

pula dari mahasiswa yang berpendapat tidak setuju karena mereka rasa 

denda tersebut terlalu mahal sebab mereka adalah mahasiswa yang 

statusnya belum bekerja. 

c) Kultur (Masyarakat) 

 Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 

warga masyarakat itu sendiri. Menurut AKP Lono Setyo, SH hanya perlu 

kesadaran individu warga negara untuk patuh pada undang-undang yang 

sudah berlaku. Warga negara indonesia ini juga termasuk masyarakat, 

mahasiswa, pelajar, karyawan, penegak hukum dan tanpa terkecuali 

anggota pemerintahan, semua wajib mematuhi peraturan yang sudah di 

buat dan berlaku di Indonesia.
4
 

 Selanjutnya penulis akan menghubungkan dari pendapat 

masyarakat khususnya pengendara sepeda motor di kalangan mahasiswa 

dengan cara melakukan wawancara mengenai masalah apakah setuju jika 

menggunakan helm ketika berpergian ke tempat yang dekat. Adapun 

hasilnya sebagai berikut : 
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Tabel 9 

Jawaban Responden Mahasiswa Apakah Setuju Apabila Pergi Ke 

Tempat Yang Dekat Menggunakan Helm Standar 

No. Jawaban  Jumlah Persentase 

1. Ya 21 42% 

2. Tidak Setuju 29 58% 

 Jumlah 50 100% 

   Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 Januari 2017 

 Menurut tabel 9 diatas,  hasil wawancara penulis mengenai setuju atau 

tidaknya apabila pergi ke tempat dekat menggunakan helm, dari 50 responden 

mahasiswa sebanyak 21 responden mengatakan setuju apabila pergi ke tempat 

dengan dengan menggunakan helm standar, dan sebanyak 29 responden 

mahasiswa tidak setuju apabila ke tempat dekat menggunakan helm standar. 

 Berdasarkan hasil diatas maka lebih cenderung mahasiswa tidak akan 

menggunakan helm apabila pergi ke tempat dekat. Menurut penulis, hal ini 

sangat di sayangkan sekali mengingat helm adalah instrumen penting untuk 

melindungi kepala dari hal-hal yang tidak di inginkan apabila terjadi 

kecelakan dimanapun dan kapanpun. Karena apabila kita menggunakan helm 

kepala kita akan dapat terlindungi dari paparan sinar matahari dan juga 

benturan benda keras di daerah kepala, mata terhindar dari debu, dan untuk 

keselamatan diri kita sendiri maupun orang lain. Adapun alasan mengapa 

responden tidak setuju atau tidak mau menggunakan helm ketika pergi ke 

tempat yang dekat, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 10 

Jawaban Responden Mahasiswa Mengenai Alasan Tidak Setuju Apabila 

Pergi Ke Tempat Dekat Menggunakan Helm 

No.  Jawaban Jumlah Persentase 

1. Karena dekat 23 79% 

2. Karena tidak ada polisi 4 14% 

3. Karena memakai helm berat 2 7% 

 Jumlah 29 100% 

     Sumber : Data Primer, diolah pada tanggal 27 Januari 2017 

 Menurut tabel 10 diatas, hasil wawancara penulis yaitu dari 29 responden 

mahasiswa yang mengatakan tidak setuju apabila pergi ke tempat dekat 

menggunakan helm, didapatkan hasil sebanyak 23 responden memberikan 

alasan karena dekat, dekat yang mereka maksud sangat bermacam-macam 

sekali seperti contoh yaitu tempat kost mereka sangat dekat dari kampus, 

kemudian hanya untuk membeli makanan, hanya untuk pergi beribadah ke 

masjid dan masjid tersebut dekat dari tempat kost dll. Sebanyak 4 responden 

mahasiswa memberikan alasan karena tidak ada polisi dan sebanyak 2 

responden mahasiswa memberikan alasan karena memakai helm berat dan 

merepotkan. 

 Dari deskripsi diatas maka dapat dijelaskan bahwa hambatan dari 

pelaksanaan kewajiban penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor di 

kalangan mahasiswa yaitu sesuai dengan teori Lawrence M Friedman 

sebagaimana dikutip Achmad Ali menjelaskan tentang 3 unsur sistem hukum 

yang dapat mempengaruhi atau menghambat penegakan hukum. Oleh sebab 

itu, penulis menyimpulkan bahwa hambatan tersebut sesuai dengan teori 

Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali menjelaskan tentang 
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3 unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, 3 unsur 

sistem tersebut adalah struktur (legal structure), substansi (legal substance) 

dan kultur (legal culture). Ternyata mahasiswa di kota malang ini banyak 

yang tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang UU LLAJ. Maka dari itu 

masih banyak sekali mahasiswa yang tidak mengerti akan isi dari peraturan 

UU LLAJ yang sudah berlaku. Sehingga banyak pula mahasiswa di kota 

malang ini sudah terbiasa tidak menggunakan helm apabila pergi ke tempat 

yang dekat dari tujuan mereka. Padahal seperti apa yang kita ketahui, di dalam 

aturan yang sudah ada kita wajib menggunakan helm standar nasional 

indonesia (SNI) ketika sedang berkendara menggunakan sepeda motor di jalan 

raya, sebab aturan tersebut mempunyai tujuan untuk demi keamanan dan 

keselamatan diri sendiri maupun orang lain, guna untuk meminimalisir 

terjadinya kecelakaan di bagian kepala. Mengenai sanksi penulis juga 

menyimpulkan bahwa sanksi yang tinggi merupakan salah satu cara yang bisa 

digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. 

 Selain melakukan wawancara langsung kepada para mahasiswa, penulis 

juga melakukan wawancara langsung kepada pihak penegak hukum di Polsek 

Lowokwaru Kota Malang, terkait bagaimana pengetahuan polisi tentang 

kepatuhan/kesadaran mahasiswa terhadap penggunaan helm dan apa penyebab 

ketidakpatuhan mahasiswa terhadap penggunaan helm. Menurut AKP. Lono 

Setyo SH, berdasarkan data yang ada yang terjadi pada bulan Agustus sampai 

November tahun 2016 untuk kepatuhan dari para mahasiswa di Kota Malang 

ini masih sangat rendah. Kesadaran akan keselamatan terhadap diri sendiri dan 
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orang lain sepertinya masih sangat kurang sekali, mengingat masih banyaknya 

mahasiswa yang melanggar tidak menggunakan helm ketika berkendara 

dijalan raya menggunakan sepeda motor.
5
 Mengenai apa penyebab 

ketidakpatuhannya, Menurut AKP. Lono Setyo SH yaitu karena kurang 

disiplinnya para pengendara kendaraan bermotor terutama bagi mahasiswa 

yang masih banyak melanggar tidak menggunakan helm pada saat berkendara. 

Kemudian untuk ketidakpatuhan yang dimaksudkan, mungkin para 

pengendara kendaraan bermotor itu tidak patuh karena tidak paham akan isi 

dari aturan yang sudah berlaku tentang penggunaan helm SNI.
6
 

                                                           
       

5
 Hasil Wawancara Op. Cit. 27 Februari 2017 

       
6
 Hasil Wawancara Op. Cit. 27 Februari 2017 




