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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di Indonesia keselamatan jalan merupakan isu yang cenderung mengemuka 

dari tahun ke tahun. Saat ini sudah menjadi permasalahan global dan bukan 

semata-mata masalah transportasi saja tetapi sudah menjadi masalah sosial 

kemasyarakatan. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pemilikan kendaraan 

bermotor di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dikombinasikan pula dengan 

bertambahnya penduduk dan beragam jenis kendaraan yang telah mengakibatkan 

masalah keselamatan jalan semakin memburuk. Oleh karena itu, keselamatan jalan 

menjadi pertimbangan pertama dalam menentukan kebijakan yang menyangkut 

jalan raya. 

Keselamatan jalan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan seperti 

Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang jalan, Peraturan Pemerintah No.34 

Tahun 2006 tentang jalan, Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, serta RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan 

yang baru-baru ini diluncurkan1. Direktorat Jendral Bina Marga, Kementrian 

Pekerjaan Umum, sebagai instansi yang memiliki tugas dalam mengelola jalan 

nasional di Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan 

keselamatan jalan. 

1 1 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, 2008: UI Press hlm 16 
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Sepeda motor sekarang ini menjadi prioritas semua orang, tak heran jika 

hampir semua keluarga memiliki sepeda motor dan membekali anaknya yang 

merupakan seorang pelajar dengan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah 

mereka masing masing. Maka dari itu sepeda motor sekarang ini dianggap sebagai 

barang primer yang harus semua orang penuhi. Namun maraknya berbagai jenis 

sepeda motor membuat sebuah permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Seperti 

halnya dengan masalah kemacetan atau kecelakaan dalam berlalu lintas. 

Kebanyakan kecelakaan dijalan raya dialami oleh para pelajar karena kelalaian 

dari para pelajar itu sendiri. 

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah 

masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan 

lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan 

dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat 

memberi pengaruh, baik yang bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi 

kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar 

dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh 

terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas 

yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas2. 

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh 

pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan 

kendaraan, kendaraan yang tidak memenuhi standart keamanan (telah di 

                                                           
2 Abdul Wahhab, Peraturan Lalu Lintas Indonesia. Jakarta PT.Raja Grafindo hlm 22 
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modifikasi) , rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan ,dan kurang 

mematuhinya rambu-rambu lalu lintas. Lalulintas dan pemakai jalan memiliki 

peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai 

oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, 

tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk 

keselamatan ,keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. 

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat 

transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. 

Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi 

pemiliknya khususnya para kalangan remaja, sehingga mereka merasa perlu untuk 

melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik 

mungkin sesuai dengan keinginan mereka. Pemilik sebuah kendaraan bermotor 

yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan adalah bagaimana 

mendandani atau memodifikasi kendaraanya3. Dalam hal ini para remaja biasanya 

melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasikan komponen-komponen 

variasi / pernak-pernik motor guna memperindah tampilan kendaraan mereka. 

Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir 

seluruh atau bahkan seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan 

                                                           
3 Manje Agung kusmagi, 2010, Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Raih Asa Sukses, Depok. 

Halaman 4. 
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yang aneh. Aalasan sebenarnya adalah untuk tampil beda dan hanya untuk lebih 

gaya4. Perpaduan berbagai macam aksesoris maupun pirangti bodi, plat nomer, 

cat, dan lan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus / 

trendi, sesuai selera dan kemauan para modifikator. Sebagian orang yang benar-

benar mempunyai hobi dalam hal modifikasi kendaraan bermotor, biasanya proses 

modifikasi digunakan untuk ajang kontes atau lomba modifikasi kendaraan 

bermotor. 

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi , yaitu sisi positif 

dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus 

berfikir keras dengan menggunakan kekreatifan dan imajinasi mereka masing-

masing untuk mewujudkan kendaraan yang sesuai dengan apa yang mereka 

inginkan. Namun sebaliknya , sisi negatif dari modifikasi ini adalah para 

modifikator tidak memperhatikan norma hukum atau ketentuan berdasarkan 

Undang - Undang yang berlaku khususnya Undang – Undang No.22 Tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan5.  

Proses modifikasi tersebut memanng menghasilkan kepuasan tersendiri bagi 

pemiliknya , akan tetapi sangat disayangankan karena hasil modifikasi tersebut tak 

jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga 

modifikasi tersebut dapat melanggar hukum atau ketentuan berdasarkan Undang – 

                                                           
     4 Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika 
5 Imanto, Teguh Proses Visualisasi Modifikasi Motor. Ototrend edisi 582 
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Undang yang ada. Contohnya adalah6 modifikasi kendaraan bermotor yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Undang – Undang khususnya pasal 50 ayat (2) Undang – 

Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Modifikasi kendaraan 

bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas , mengganggu 

arus lalu lintas , serta merusak lapis perkerasan / daya dukung jalan yang dilalui. 

Dalam hal ini, banyak anak muda yang melakukan variasi atau modifikasi dengan 

merubah , menambah , atau menguraangi komponen pada kendaraan bermotor 

mereka dengan maksud dan tujuan untuk tampil beda dan terlihat lebih gaya sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan. Perbuatan modifikasi motor tersebut biasanya 

tidak sesuai dengan aturan hukum dan dapat menimbulkan suatu permasalahan 

baru seperti halnya kecelakaan dalam berlalu lintas , karena kebanyakan dari para 

modifikator tersebut tidak mementingkan aturan atau dampak dari apa yang 

mereka perbuat. Padahal modifikasi yang seperti itu dapat membahayakan 

keselamatan berkendara diri sendiri maupun orang lain.  

Kasus pelanggaran mengenai modifikasi kendaraan bermotor yang 

menyebabkan kecelakaan berlalu lintas bukanlah merupakan kasus baru, akan 

tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran modifikasi yang tidak sesuai dengan 

norma atau aturan hukum yang berlaku ini masih sangat banyak di jumpai. Pihak 

kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda 

dikenakan pada pelanggar – pelanggar hukum yang melakukan modifikasi 

                                                           
6 Manje Agung kusmagi, 2010, Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Raih Asa Sukses, Depok. 

Halaman 4 
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kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, 

namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pelaku modifikasi “ilegal” ini. 

Tempat bengkel modifikasi ini sangat mudah dijumpai di sekitar daerah kota 

maupun kabupaten Mojokerto, bahkan ironisnya tempat bengkel modifikasi ini 

berada dekat dengan kantor Polisi. Kurangnya sosialisasi dan perhatian dari aparat 

yang berwenang membuat para modifikator seakan “meutup mata” akan pentingya 

mentaati aturan dalam proses modifikasi kendaraan bermotor mereka, padahal 

dampak dari perbuatan mereka tersebut dapat sangat berbahaya bagi keselamatan 

berlalu lintas di jalan raya7. 

Penertiban terhadap para modifikator yang tidak sesuai dengan hukum dan 

ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai 

dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia8 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. 

Didalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa : 

“menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan” 

Disamping Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia tersebut di atas masih terdapat perundang-undangan 

                                                           
     7 M.liputan6.com/otomotif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor diakses pada tanggal 5 April 2017 

pukul 16.00 wib 
8 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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lain yang mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan 

kecelakaan berlalu lintas , yaitu9 : 

1. Pasal 1 angka 12 PP.No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan , menjelaskan 

bahwa “Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi 

teknis dimensi, mesin , dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan” 

2. Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan mensyaratkan bahwa , modifikasi kendaraan bermotor tidak 

boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas , menganggu arus lalu lintas , 

serta merusak lapis perkerasan / daya dukung jalan yang dilalui. 

3. Pasal 58 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan mensyaratkan bahwa , setiap kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di jalan raya dilarang memasang perlengkapan yang dapat 

mengganggu keselamatan lalu lintas. 

4. Pasal 277 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Jika 

modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka pihak yang melanggar dapat 

dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama (1) satu tahun atau 

denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) 

5. Pasal 48 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan mensyaratkan bahwa, Setiap kendaraan bermotor yang di 

operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. 

Persyaratan teknis sebgaimana dimaksud terdiri atas : 

                                                           
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan  jalan 
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a. Susunan 

b. Perlengkapan 

c. Ukuran  

d. Karoseri 

e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukanya  

f. Pemuatan  

g. Pengunaan  

h. Penggandengan kendaraan bermotor dan / atau 

i. Penempelan kendaraan bermotor 

Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 Undang – 

Undang No.22 Tahun 2009 ditentukan oleh kinerja minimal kendaran 

bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas 10: 

a. Emisi gas buang 

b. Kebisingan Suara 

c. Efisiensi sistem rem utama 

d. Efisiensi sistem rem parkir 

e. Kincup roda depan 

f. Suara klakson 

g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama 

h. Radius putar 

i. Akurasi alat penunjuk kecepatan 

                                                           
10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban serta 

k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan 

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas 

tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak 

mengindahkan aturan-aturan tersebut. Padahal Sejatinya adanya aturan-aturan 

tersebut bertujuan untuk kenyamanan dan  keselamatan bagi para penguna 

kendaraan bermotor itu  sendiri.  Berbagai pelanggaran kerap dilakukan, 

contohnya adalah11 : 

1. Tidak Menggunakan Helm  

UU. No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah 

mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar 

Nasional Indonesia (SNI). Bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula 

sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 

Namun, pada kenyataannya di lapangan , lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. 

Rata-rata pelanggar beralasan, mereka enggan menggunakan helm dikarenakan 

jarak tempuh yang dituju atau tempat tujuan mereka dekat. 

2. Menerobos Lampu Merah  

Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital 

pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini 

                                                           
11 Koran Sindo, Pelanggaran Lalu Lintas yang Paling Sering Terjadi, www.koran-sindo.com diakses 

pada tanggal  7 April 2017 pada pukul 15.30 wib 

http://www.koran-sindo.com/
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justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering 

dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak 

melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering 

terlontar dari si pelanggar. 

3. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara   

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap 

pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin 

Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai 

operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acapkali mendapati pelanggaran 

semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum 

cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini 

tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.  

4. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas  

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acapkali terjadi. Parkir di 

bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah 

menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 

ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam 

hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000.12 

5. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatikan Aspek Keselamatan  

                                                           
12 Ibid 
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Saat ini banyak sekali pengendara yang memodifikasikan kendaraannya 

namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Misalnya saja sepeda motor 

“perotolan” atau yang sering kali kita jumpai di jalan raya, yang mana sepeda 

motor ini sudah merubah/menambah/mengurangi komponen yang ada pada 

sepeda motor mereka nanum tidak mengutamakan aspek keselamatan 

berkendara baik bagi diri sendiri maupun pengendara lain. Sehingga sudah jelas 

modifikasi seperti ini dapat membahayakan keselamatan. Mengendarai motor 

dengan muatan lebih juga masuk dalam kategori ini. Banyak peristiwa 

kecelakaan karena pengemudi memaksakan kendaraannya dijejali dengan 

jumlah penumpang yang tidak sesuai kapasitas. 

6. Tidak Menggunakan Spion  

Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara 

seringkali diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk 

memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. 

Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat 

1, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya 

tidak dilengkapi dengan kaca spion.13 

Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan 

bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan 

                                                           
13 Koran Sindo, Pelanggaran Lalu Lintas yang Paling Sering Terjadi, www.koran-sindo.com, diakses 

pada tanggal 21 April 2017 pukul 17.05 wib 

http://www.koran-sindo.com/
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kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat 

disalahgunakan dan dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas di jalan 

raya. Jika persyaratan tersebut benar – benar diikuti, tentunya para 

pemodivikasi tidak gampang dan seenaknya sendiri memodifikasi kendaraan 

bermotor mereka. 

Berdasar latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pasal 58 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat 

Menyebabkan Kecelakan Berlalu Lintas” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektifitas Pasal 58 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap sanksi modifikasi kendaraan 

bermotor yang dapat menyebabkan kecelakan berlalu lintas? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan efektifitas Pasal 58 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan 

kecelakan berlalu lintas? 
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C.  Batasan Masalah 

Pada dasarnya permasalahan dalam modifikasi ini cukup luas, tetapi agar 

sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya diperlukan batasan-batasan 

agar tujuan penelitian tugas akhir ini dapat tercapai. Adapun batasan-batasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Modifikasi yang dimaksud dalam penelitian tugas akhir ini diperuntukkan bagi 

kendaraan roda dua (sepeda motor). 

2. Modifikasi yang dimaksud dalam penelitian tugas akhir ini adalah modifikasi yang 

dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. 

3. Permasalahan modifikasi yang dipergunakan yaitu mengenai pemakaian  knalpot 

free flow/knalpot brong.  

4. Permasalahan modifikasi yang dipergunakan yaitu mengenai pemakaian ban 

cacing/ban tapak sempit dan berukuran jauh lebih kecil dari ban motor pabrikan 

pada umumnya. 

5. Permasalahan modifikasi yang dipergunakan yaitu mengenai pemakaian 

setir/kemudi seperti motor drag yang semestinya diperuntukkan untuk keperluan 

motor balap di lintasan lurus. 

6. Permasalahan modifikasi yang dipergunakan yaitu mengenai modifikasi kendaraan 

bermotor tanpa menggunakan rem depan. 
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D. Tujuan 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis sosiologis Pasal 58 Undang-undang No.22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap sanksi 

modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakan berlalu 

lintas. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan efektifitas 

Pasal 58 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang dapat 

menyebabkan kecelakan berlalu lintas. 

E. Manfaat Penelitian 

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

diatas maka dengan ini penulis mempunyai harapan ke depannya nanti akan 

memiliki manfaat sebagaimana berikut :   

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan penelitian lebih 

lanjut terhadap penegakan hukum terkait dengan modifikasi kendaraan 

bermotor yang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta PP.No.55 Tahun 2009 tetang 

Kendaraan, agar perbuatan modifikasi tersebut tidak membahayakan pengguna 

jalan lainya. 

2. Manfaat Praktis  
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a) Bagi Penulis  

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang 

penegakan hukum terkait dengan Tinjauan yuridis sosiologis pasal 58 

Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan 

kecelakan berlalu lintas. Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk 

menyandang gelar kesarjanaan S1 (Strata Satu) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

b) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan penambahan pengetahuan 

bagi masyarakat khususnya untuk masalah pelanggaran modifikasi 

kendaraan bermotor yang menyalahi aturan yang terdapat di Undang-undang 

nomor 22 tahun 2009 maupun PP.No.55 tahun 2012 , dalam hal ini 

modifikasi tersebut telah menyalahi aturan dan berdampak kepada 

keselamatan pengguna jalan lainya. Sehingga dapat memudahkan pemberian 

sanksi tegas oleh penegak hukum. Selain itu juga sebagai pedoman dan 

masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam 

menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas 

pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang menyalahi aturan atau 

tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku khususnya 

Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
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c) Bagi Kepolisian  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka 

meningkatkan peran serta Polri dalam upaya penanggulangan pelanggaran 

modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Undang – Undang 

No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  

d) Manfaat Akademis  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, di harapkan ke depannya nanti akan 

membawa kemanfaatan akademis dengan memberikan wawasan atau 

pandangan baru yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara 

lebih lanjut terhadap ilmu hukum, sehingga kedepannya nanti akan 

menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang 

akan datang. Terutama dalam ilmu hukum pidana yang mempelajari tentang 

sebab-sebab terjadinya pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang 

tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan dan mengetahui tentang apa saja upaya dan hambatan 

dalam menanggulangi maraknya modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan 

yang sejauh ini dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum. Selain 

itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah 

yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di 

Indonesia. 
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F. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk menjadi Sarjana 

Hukum, harapan penulis melalui penelitian ini ada bahan tambahan 

pengetahuan dan wawasan baru untuk mengurangi masalah pelanggaran 

modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang. Karena dengan berkembangnya dunia yang semakin modern apabila 

tidak di iringi dengan kepedulian masyarakat akan masalah kejahatan dan 

pelanggaran maka akan sulit untuk di berantas. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan 

sehubungan dengan bidang hukum, terutama terkait dengan kasus yang diteliti. 

3. Bagi Kalangan Praktisi Hukum  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktek hukum serta 

peraturan yang perlu diaplikasikan dalam mengatasi kasus yang diteliti, yaitu 

dalam hal ini modifikasi kendaraan bermotor yang tidak seseuai dengan 

ketentuan Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. 
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G. Metode Penulisan 

Untuk mendapatkan keterangan atau data-data yang diperlukan dalam 

penelitian guna menyusun skripsi ini, dimana keterangan-keterangan tersebut 

digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang telah penulis 

rumuskan di atas, maka dipergunakan metode penelitian sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat 

dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju 

pola identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

dengan mengefektifkan kinerja lembaga Kepolisian.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini penulis lakukan di wilayah hukum Polres Mojokerto 

dengan dasar pertimbangan penulis bahwa  Polres Mojokerto merupakan 

suatu instansi yang sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat serta 

mempunyai wewenang di bidang penegakan hukum. Terutama penegakan 

hukum tentang permasalahan maraknya modifikasi kendaraan bermotor yang 

tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang khususnya Undang – Undang 

No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi wilayah 



19 
 

hukum Polres Mojokerto. Sehingga informasi dan data-data yang terkait 

dengan judul penelitian yang sedang di kerjakan tersedia secara memadai.  

3. Jenis Data  

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang menjadi acuan penulis 

dalam mengerjakan penelitian ini :  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang asli di peroleh dari lokasi penelitian yang 

masih asli tanpa ada sentuhan apapun baik dari segi wawancara, gerak 

tubuh, dokumen tertulis, pendapat dan informasi lainnya yang mendukung 

selama proses penelitian. Dalam hal data primer ini informasi yang di 

peroleh dari lokasi penelitian Polres Mojokerto yang terletak di Jalan Raya 

Gajah Mada No.99 Menanggal Mojosari - Mojokerto Penelitian dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara atau interview serta pendapat yang 

diperoleh dari sumber informasi utama / pertama dan dokumen-dokumen 

resmi yang mana semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk jurnal, tesis, dan peraturan perundang-undangan terkait.  
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian 

hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada 

tanpa di buat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, yang dijelaskan sebagaimana 

berikut14: 

a. Observasi  

Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang diperoleh oleh 

penulis selama melakukan penelitian di lokasi penelitian yang 

berdasarkan fakta yang ada, namun dalam hal ini penulis tidak di 

anjurkan untuk ikut campur langsung ke obyek penelitian melainkan 

hanya untuk mengamati guna mendapatkan infromasi maupun data yang 

akurat tentang peranan Polri terhadap penanggulangan modifikasi 

kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang – 

Undang di wilayah hukum Polres Mojokerto.  

b. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah sebuah cara pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan 

salah satu objek penelitian (interviewer) mengenai kajian objek yang 

sedang dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi dari informan 

                                                           
14Pedoman penulisan hukum 2016. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 
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sasaran tersebut. Dalam hal ini dilakukan secara langsung kepada 

penegak hukum Polres Mojokerto.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penulis melalui data-data lain yang mendukung akan penelitian ini, 

yaitu berupa dokumen-dokumen maupun peristiwa yang telah terjadi 

sebelumnya dan tentunya masih dalam lingkup bahan yang dibutuhkan 

untuk penelitian. 

d. Analisa Data  

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari 

lapangan dan data kepustakaaan, selanjutnya penulis menganalisa data 

tersebut secara  deskriptif kualitatif yakni mengungkapkan data berupa 

fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang terjadi saat penelitian 

berjalan dengan menafsirkan ,menuturkan, dan menganalisa data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sehingga diperoleh 

sesuai kesimpulan. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan hukum ini penulis membagi dalam 4 

(empat) bab, yang masing-masing bagian di jabarkan sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal 

antara das sollen dan das sein yang melatarbelakangi suatu masalah yang hendak 

dikaji lebih mendalam. Latar belakang yang telah dibuat tersebut menghasilkan 

suatu rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya 

tersebut tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode penulisan dan 

sistematika penulisan untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan ditulis, meliputi teori hukum dan pendapat ahli hukum, pendapat sarjana, 

dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum15.  

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini pembahasan yang berisikan penjelasan dan memaparkan data-data 

hasil penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk 

mendukung analisis penulis terkait dengan Tinjauan yuridis sosiologis pasal 58 

Undang-Undang No.22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap sanksi 

                                                           
15 Pedoman penulisan hukum 2016. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 
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modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakan berlalu 

lintas. 

BAB IV :  PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dari 

permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis yang perlu 

disampaikan terkait dengan Tinjauan yuridis sosiologis pasal 58 Undang-Undang 

No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap sanksi 

modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakan berlalu 

lintas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


