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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada  kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal 

yang sangat penting. Sebagaimana dikutip menurut Miro “Transportasi secara 

umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau pergerakan orang atau 

barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa 

disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat 

tertentu pula”.
1

Dewasa ini pertumbuhan jumlah penduduk merupakan sebuah 

permasalahan yang memiliki dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, salah 

satunya adalah permasalahan lalu lintas. Dengan begitu semakin bertambahnya 

jumlah penduduk,, maka dapat meningkatkan pula jumlah pengguna sarana 

transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Salah satu alat transportasi yang 

banyak digunakan oleh masyarakat ialah sepeda motor. Sepada motor bukan lagi 

menjadi barang yang mewah karena masyarakat saat ini dapat dengan mudah 

untuk memiliki sepeda motor. Semakin meningkatnya penduduk yang 

menggunakan transportasi sepeda motor yang tidak diiringi dengan perluasan 

jalan raya dapat memunculkan berbagai permasalahan lalu lintas yang dewasa ini 

hampir terjadi diberbagai daerah terutama dikota-kota besar. 

Banyaknya pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara roda dua 

atau sepeda motor disebebkan karena sepeda motor di Indonesia merupakan alat 
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transportasi yang populasinya cukup tinggi. Penjualan sepeda motor pada bulan Juli 

menunjukkan angkanya menyentuh 538.176 unit atau meningkat 41,87 % 

dibandingkan bulan sebelumnya 379.467 unit.
2
  Sayangnya dengan tingginya 

prosentasi penjualan sepeda motor tidak didukung dengan kesadaran masyarakat 

bahwa dalam mengendarai sepeda motor seseorang harus memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM). Jadi wajar kiranya jika banyaknya pelanggaran lalu lintas justru 

sering dilakukan oleh pengendara roda dua yang dapat menyebabkan kecelakaan.
3
 

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dituntut untuk patuh terhadap 

aturan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap 

warga negaranya. Hal tersebut seperti tercantum di dalam UUD 1945 Amademen 

keempat Pasal  3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” 

Artinya, negara menjunjung tinggi hukum, dimana hukum sebagai panglima 

tertinggi. Hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi setiap masyarakat. Salah 

satu peraturan hukum yang ada di Indonesia  adalah UU  RI No.22 Tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4
 Undang-Undang tersebut mengatur tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan membina dan menyelenggarakan lalu 

lintas dan  angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. 

Para polisi lalu lintas telah melakukan berbagai cara untuk melakukan 

penertipan lalu lintas agar terciptanya kenyamanan berkendara serta keselamatan 

para pengguna jalan raya. Berbagai upaya yang sering dilakukan oleh para polisi 

yang dilakukan seperti razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, 

                                                             
2
 Galih Gumelar,  Data Penjualan Motor, https://www.cnnindonesia.com, diakses 04 

Oktober 2017 
3
 Jerry Setiawan. 2014. Latar Belakang Prilaku Remaja Mengemudikan Sepeda Motor 

Tanpa Surat IjIN Mengemudi. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosiatri. Fakultas Fisip. Unmul. Hal. 1. 
4
 Undang-Undang  Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang, Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

https://www.cnnindonesia.com/


3 
 

serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan meningkatkan ketertiban dalam 

berlalu lintas.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 

77 ayat (1), secara jelas dikatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai 

dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan” akan tetapi masih banyak 

masyarakat khususnya para pelejar yang difasilitasi alat transportasi sepeda motor 

oleh orang tuanya yang belum layak mengemudikan kendaraan bermotor kita 

temui di jalanan.
5
 

Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada para pelajar, 

disebabkan orang tua yang memberikan fasilitas pada anaknya yang masih remaja 

menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah dengan menyetir sepeda 

motor sendiri tanpa adanya pengawasan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, 

untuk mengendarai kendaraan, baik itu beroda empat atau beroda dua tentu harus 

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
6
 

Berdasarkan fakta di lapangan Polda Metro Jaya merilis data pelanggaran 

lalu lintas periode April-Mei 2017. Sejumlah data data tilang dan teguran yang 

diberikan petugas lalu lintas Polda Metro kepada pelanggar Sebanyak 100.122 

tindakan tilang dan teguran dilakukan petugas ke pengendara yang melanggar lalu 

lintas di bulan April. Pada bulan Mei, angka tersebut naik 24,76 % menjadi 

124.909 tindakan tilang dan teguran. Diperiode April, polisi mengamankan 

sebanyak 27.152 SIM dan di bulan Mei, jumlah SIM yang disita naik 31,45% 
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menjadi 35.692 lembar. Polisi juga menyita 48.350 STNK dari pelanggar lalu 

lintas di bulan April dan 64.245 STNK pada Mei. Angka itu naik 32,87%.  Selain 

itu, polisi juga menyita 242 kendaraan di bulan April dan 413 kendaraan di bulan 

Mei karena melanggar. Jumlah kendaraan yang disita naik sebesar 70,66 persen 

dalam waktu 1 bulan. Total, ada 75.744 barang bukti yang disita polisi terkait 

pelanggaran lalu lintas di bulan April dan angka itu naik 32,49 persen di bulan 

Mei menjadi 100.350 sitaan. Adapun total kendaraan yang ditilang polisi, mulai 

dari bus hingga sepeda motor, di bulan April sebanyak 74.744 unit. Angkanya 

naik 32,49% di bulan Mei menjadi 100.350 unit. Dan polisi mencatat pelanggar 

lalin dari kalangan pelajar atau mahasiswa di bulan April sebanyak 13.345 orang. 

Angkanya naik 25,87% menjadi 16.798 pada bulan Mei.
7
 

Sedangkan data mengenai kasus pelajar yang tidak memiliki surat izin 

mengemudi yang terjadi di Kota Malang  ialah dari data yang terhimpun hingga 

September lalu, sebanyak 24.775 kendaraan, baik roda empat dan roda dua, yang 

ditilang karena melanggar aturan berlalu lintas. Sebanyak 23.250 diantaranya 

merupakan pengguna kendaraan roda dua. Sebanyak 5.890 pengguna kendaraan 

roda dua yang melanggar peraturan lalu lintas adalah kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Mereka kena tilang karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 

(SIM).
8
 Pengendara yang melanggar aturan memiliki kontribusi besar terjadinya 

kasus kecelakaan di jalan. 

Sedangkan Angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Indonesia setiap 

tahunnya rata-rata merenggut sekitar 400 ribu nyawa anak di bawah usia 25 tahun 
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atau seribu kematian setiap harinya. Salah satu penyebab utama dari kecelakaan 

lalu lintas yang melibatkan generasi muda itu ialah karena banyak yang 

mengemudi tapi tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Tidak memilki SIM 

dianggap berpotensi menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dapat 

menyebabkan kecelakaan saat berkendara. Bahkan Indonesia adalah negara ke-5 

yang paling sering mencatatkan kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawa. 

Indonesia persis ada di bawah Brasil. Sementara urutan tiga besar secara 

berurutan ialah, Tiongkok, India dan Nigeria Data yang Bakharuddin sebutkan di 

atas, memperlihatkan bahwa di Jakarta saja pada tahun lalu, korban lakalantas 

yang kelompok usia 21 tahun-30 tahun lebih mendominasi dengan 2.349 kejadian. 

Kemudian kalau dilihat dari jenis pendidikan, pelajar SMA lebih banyak, 

mencapai 6636 kejadian. Dari jumlah tersebut, kejadian yang melibatkan korban 

laki-laki mencapai 6.465, perempuan hanya 1.847.
9
  

Sedangkan data yang tercatat mengenai kasus kecelakaan yang terjadi 

menurut data Polda Jatim tahun 2016, jumlah angka kecelakaan mencapai 23.016 

kejadian, tercatat 5.694 korban jiwa akibat kecelakaan. Jika dirata-rata, pada tahun 

2016 lalu 16 orang meninggal dunia setiap harinya akibat kecelakaan. Dari data 

tersebut kecelakaan didominasi oleh kendaraan, roda 2 sebesar 82,7 %, 

diantaranya korban masih usia produktif. 
10

 Fakta ini seharusnya sudah cukup 

membuat para pelajar lebih tertib dalam berlalu lintas. 

Masih banyak para pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa 

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi sudah mengemudikan sepeda motor 

di jalan raya. Selain tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) banyak para 
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pelajar yang mengendarai sepeda motor di Jalan raya dalam mengendari sepeda 

motor dengan sesuka hati. Sehingga dari data yang dipaparkan di atas tidak jarang 

di tv dan di koran-koran diberitakan kecelakaan yang melibatkan pengemudi usia 

pelajar menimbulkan korban jiwa.  

Pelajar merupakan generasi muda penerus bangsa Indonesia. Pelajar 

merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Pelajar sebagai tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk dilindungi 

dan dididik dengan baik. Pelajar yang mendapatkan pendidikan yang baik, mampu 

melindungi diri pelajar itu sendiri. Namun kenyataanyan seperti yang telah 

dipaparkan oleh Polda Jatim di atas pada tahun 2016 lalu mencatat tingginya 

angka kecelakaan yang melibatkan korban jiwa dengan didominasi oleh sepeda 

motor dan diantaranya masih usia prodeuktif.  

Oleh karena itu dari permasalahan di atas, penulis ingin melakukan 

penelitian tentang “REALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN 

MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMMUDI (SIM) TERHADAP PARA 

PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban 

memiliki Surat Ijin Mengemmudi (SIM) terhadap para pelajar Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sederajat? 

2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian 

dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para 

pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat? 
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C. Tujuan Penelitian ; 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban memiliki 

Surat Ijin Mengemmudi (SIM) terhadap para pelajar Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sederajat; 

2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian 

dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para 

pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dapat dijadikan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya 

yang mengkaji tentang realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban memiliki 

Surat Izin Mengemmudi (SIM) terhadap para pelajar Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sederajat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan baru bagi masyarakat khusnya bagi para pelajar terkait dengan 

kewajiban memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

mengenai hukum pidana yaitu khususnya dalam hal ini memberikan 

sumbangan pemikiran tentang realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban 

memiliki Surat Izin Mengemmudi (SIM) terhadap para pelajar Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sederajat. 

2. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan baru bagi penegak 

hukum khususnya bagi aparat kepolisian resort agar dapat melaksanakan 

tanggung jawab dengan maksimal dalam meminimalisir terkait dengan 

pelajar yang mengendari kendaraan bermotor dan belum memiliki Surat 

Izin Mengemudi (SIM). 

3. Bagi Penulis  

Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis 

terkait realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) berdasarkan undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk penulisan 

tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

konkrit serta dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh 
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informasi mengenai segala hal terkait dengan realisasi pelaksanaan 

ketentuan kewajiban memiliki Surat Izin Mengemmudi (SIM) berdasarkan 

Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan. 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

merupakan cara yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

a. Metode Pendekatan 

Bersadasarkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka 

metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris atau 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan 

yang dapat ditinjau menggunakan teori hukum dan melihat kenyataan 

yang ada di lapangan yakni terkait realisasi pelaksanaan ketentuan 

kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemmudi (SIM) terhadap para 

pelajar Sekolah Menengah Atas berdasarkan undang-undang no. 22 

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan pendekatan 

ini diharapkan apakah Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 77 ayat (1) berkenaan 

dengan kewajiban memiliki surat izin mengemudi bagi para pelajar 

Sekolah Meengah Atas (SMA) sudah ada kesesuaian antara peraturan 

yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
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b. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan yaitu di Polres Malang Kota yang 

beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.19, Samaan, Klojen, Kota 

Malang, Jawa Timur 65112. Lokasi ini dipilih karena Kota Malang 

merupakan kota pendidikan. Banyaknya para pelajara yang dari 

berbagai daerah menimba ilmu di Kota Malang. Kota Malang 

merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak 

Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan SMA Swasta dengan 

jumlah sebanyak 72 Sekolah Menengah Atas (SMA).
11

 Dimana 1/3 

dari jumlah penduduknya merupakan dari kalangan pelajar yang 

menimba ilmu di Kota Malang.  

Polres Malang Kota merupakan tempat yang memiliki 

kewenangan khusus dalam menangani kasus terkait dengan 

pelanggaran lalu lintas khususnya bagi para pengguna kendaraan 

bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). 

c. Jenis Sumber Data 

Penulis menggunkan 2 jenis sumber data yang akan digunakan 

dalam penyusunan penelitian ini diantaranya ialah : 

1) Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui  

wawancara secara langsung dokumen-dokumen yang diperoleh di 

Polres Malang Kota. Wawancara secara langsung kepada sub 
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bagian satuan penyelenggara administrasi (Satpas) yang sumber 

informasinya adalah Bapak Asmuin, Pangkat/Gol: AIPTU dan Bapak 

Moh. Syaikhu, SH., Pamgkat/Gol: IPDA. yang dimana metode 

wawancaranya dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan oleh pewawancara. Wawancara tersebut dilaksanakan 

pada hari senin, 27 Februari 2018 di Polres Malang Kota. 

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel 

ilmiah serta jurnal-jurnal sebagai data pelengkap sumber data 

primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data 

yang diperoleh melalui kajian pustaka seperti buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, dan perundang-undangan yaitu 

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM). Data 

sekunder mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan undang-undang yang menjadi sumber data sekunder. 

6. Teknik Pengumpuan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer didapatkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. 

1) Wawancara secara langsung yaitu suatu cara untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data melalui dialog tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Dalam 

melakukan penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung 

dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada: 
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a) Sub Bagain Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 

yang narasumber/sumber informasinya adalah Bapak 

Asmuin, Pangkat/Gol: AIPTU; dan 

b) Sub Bagian Unit Pendidikan Dan Rekayasa (Dikyasa) 

yang narasumber/sumber informasinya adalah Bapak 

Moh. Syaikhu, SH., Pamgkat/Gol: IPDA.  

Dimana wawancara bersama Bapak Asmuin dilaksanakan pada 

hari Selasa, 27 Februari 2018, 10.50 WIB yang dilaksanakan di 

Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Malang Kota. 

Sedangkan wawancara bersama Bapak Moh. Syaikhu 

dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2018,14.00 WIB yang 

dilaksanakan di Unit Pendidikan Dan Rekayasa (Dikyasa) Polres 

Malang Kota. 

Wawancara yang dilakukan yaitu peneliti mengatur pertanyaan-

pertanyaan tertentu dan ditanyakan secara langsung. Sehingga 

narasumber sebagai sumber informasi agar dapat diketahui 

tanggapan, pendapat, serta penyebab dari kasus tersebut, terkait 

Realisasi Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Terhadap Para Pelajar Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sederajat, dan juga bagaimana upaya pihak polisi dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar 

SMA sederajat. 

2) Studi dokumentasi, dimana dalam teknik ini peneliti mengumpulkan 

data tertulis atau gambar yang berupa dokumen yang berkaitan 
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dengan permasalahan yang akan diteliti yakni dokumen-dokumen 

yang diperoleh di Polres Malang Kota seperti data jumlah 

penindakan, data jumlah pelanggaran berdasarkan jenis SIM, data 

jumlah pelanggaran berdasarkan usia, data jumlah pelanggaran 

berdasarkan pendidikan, data jumlah pelanggaran berdasarkan 

profesi, data jumlah pelanggaran berdasarkan jenis kendaraan 

bermotor, dan data jumlah pelanggaran berdasarkan jenis 

kelamain.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder dihasilkan melalui studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan yang dihasilkan oleh penulis yaitu penelusuran situs 

internet seperti jurnal online, hukum online, dan situs yang terkait, 

serta penelusuran peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

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

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 

tahun 2012.   

7. Analisa Data 

Hasil data yang diperoleh dari penelitian baik yang berasal dari 

studi lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, penulis akan 

mengelolah data dengan menggunakan metode analisa dan deskriptif 

kualitatif , yaitu dengan cara penulis menguraikan secara keseluruhan data 

primer dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan yaitu 

bentuk-bentuk realisasi pelaksanaan ketentuan kewajiban memiliki surat 

izin mengemudi (SIM) terhadap para pelajar sekolah menengah atas 

(SMA) sederajat, serta upaya paparat penegak hukum khususnya pihak 
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kepolisisan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 

oleh pelajar SMA sederajat, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan 

penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

sesuai dengan data hukum primer dan data hukum sekunder. Hasil dari 

analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan kesimpulan dalam 

penulisan.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan hukum ini penulis akan memaparkan empat bab 

yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulisa 

dalam menyusun penulisannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut:  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam BAB I ini berisi uraian latar belakang yang menjadi dasar atas 

suatu masalah yang akan dikaji lebih dalam. Berdasarkan latar belakang 

tersebut terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas. Adapun 

selanjutnya bab ini berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian agar mempermudah 

dalam penyusuunan penulisan hukum ini.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi deskripsi secara luas dari kerangka teori yang menjadi 

objek dasar penulisan hukum ini. Dimana teori-teori tersebut akan dijadikan 

landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni bab III 

pembahasan, dalam hal ini penulis menguraikan kerangka teori mengenai: (1) 

Konsep Efektivitas Huku, (2) Kepatuhan Hukum, (3) Konsep Mengenai Lalu 



15 
 

Lintas, yang terdiri dari beberapa sub bab mengenai: (a) pengertian lalu lintas, 

(b)pengertian pelanggaran lalu lintas, (c) sayarat mengemudikan kendaraan 

bermotor, (4) Ketentuan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang terdiri dari 

beberapa sub bab mengenai: (a) pengertian surat izin mengemudi, (b) 

prosedur pembuatan surat izin mengemudi, (c) bentuk-bentuk penggolongan 

surat izin mengemudi, (d) sanksi surat izin mengemudi, (5) Konsep Tentang 

Pelajar.  

3.  BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab III ini berisi tentang hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, 

yang dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka 

sebagaimana pada Bab II. Dalam Bab III ini menjelaskan (1) tentang 

gambaran umum Polres Malang Kota, (2) Bentu-bentuk realisasi pelaksanaan 

ketentuan kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap para 

pelajar sekolah menengah atas (SMA) sederajat, (3) upaya aparat penegak 

hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu 

lintas yang dilakukan oleh para pelajar.  

4. BAB IV PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum 

yang berisikan kesimpulan dari pemabahasan bab III dan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis. 

. 

 

 

 

 

 


