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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

Kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran didalamnya. 

Kendaraan bermotor memiliki roda untuk berjalan, dan biasanya berjalan di 

atas jalanan. Adapun fungsinya dengan adanya kendaraan bermotor dapat 

memudahkan segala aktifitas yang dijalankan. Sehingga kendaraan bermotor 

merupakan alat yang mendukung fleksibelitas kegiatan manusia. 

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan teknologi 

internet yang semakin canggih dalam melakukan segala aktifitas akan lebih 

mudah dalam menggunakan salah satu kemajuan teknologi dibidang internet 

yaitu GPS mempermudah para penguna kendaraan bermotor yang tidak tahu 

jalan, sehingga keuntungan dari GPS dapat membawa ketempat tujuan 

dengan tepat dan cepat tanpa harus bertanya-tanya sana sini kepada orang lain 

dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari alamat yang dituju 

tersebut dan bahkan tanpa harus berkali-kali berhenti untuk bertanya kepada 

orang lain. Dengan begitu adanya teknologi internet seperti halnya aplikasi 

GPS dapat memudahkan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang 

manakala tidak tahu arah jalan tujuan. 

Sebelumnya terkait manfaat GPS bagi kendaraan bermotor untuk 

menunjukan arah maka dijelaskan bahwa Global Positioning System (GPS) 
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merupakan satu-satunya sistem navigasi satelit yang berfungsi dengan baik. 

Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang 

mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima dipermukaan, dan 

digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. GPS 

Tracker atau sering disebut dengan GPS Tracking adalah teknologi AVL 

(Automated Vehicle Locater) yang memungkinkan pengguna untuk melacak 

posisi kendaraan, armada ataupun mobil dalam keadaan Real-Time. GPS 

Tracking memanfaatkan kombinasi teknologi GSM dan GPS untuk 

menentukan koordinat sebuah obyek, lalu mengartikannya dalam bentuk peta 

digital. 1 

Penggunaan kendaraan bermotor segala aktifitasnya juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ). Sehingga dalam berkendara harus memperhatikan aturan yang 

berlaku dan berperilaku wajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 

ayat 1 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” 

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa segala tindakan 

atau perbuatan apapun apabila mengganggu konsentrasi maka dapat 

dikatakan telah melanggar peraturan tersebut yang kemudian itu dikenakan 

sanksi Pidana dan/atau sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 bahwa : 

                                                           
1
 Anaz, Tinjauan Pustaka Global Positioning System-Gp, https://anzdoc.com, diakses 

tanggal 15 Oktober 2018 

https://anzdoc.com/
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Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh 

suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 

mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 

paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Pada larangan diatas termasuk juga ketika pengendara bermotor roda 

dua menggunakan layanan GPS yang terdapat dalam Handphone yang 

berbasis Android atau IOS, secara logis memang berkendara yang melakukan 

tindakan yang tidak wajar akan mengganggu konsentrasi namun apakah 

menggunakan GPS juga merupakan bagian ketidak wajaran tersebut. 

Mengingat penggunaan GPS sangat begitu membantu terlebih bagi para 

pengendara bermotor roda dua yang ingin melakukan perjalanan namun tidak 

tahu jalan untuk sampai pada tempat tujuan yang diinginkan. Hal ini juga 

menjadi sorotan para pengguna kendaraan bermotor roda dua yang sangat 

sering menggunakan layanan GPS yaitu para Ojek Online larangan tersebut 

dapat merugikan para pengendara bermotor yang cara berkendaranya selalu 

berbasis online GPS, hal senada juga dikatakan oleh Rudi Noviantyo kepala 

devisi Kesalamatan Ikatan Motor Indonesia “Pihak kepolisian harus mengkaji 

ulang peraturan tersebut. Karena jika dilarang banyak pengemudi yang 

merasa dirugikan, dan juga dia menambahkan bahwa tidak hanya pihak 

pengendara yang dirugikan namun pihak smartphone, toko-toko online dan 

transportasi online juga akan rugi sebab sistem yang digunakan perusahaan 
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mereka menggunakan GPS mulai dari pom-pom bensin, ATM bank itu sudah 

berkerjasama dengan pihak GPS.2  

Di Kota Malang sendiri pengunaan GPS dapat dikatakan tinggi sebab 

Malang merupakan Kota dengan tingkat mobilisasi transportasi yang tinggi. 

Ditambah lagi masuknya perusahan GO-JEK dan GRAB-BIKE yang para 

Driver dari kedua perusahan tersebut sudah pasti menggunakan GPS sebagai 

alat untuk melayani konsumen dalam bidang transportasi. Meningkatnya 

mobilisasi di lalu lintas tentu pula merimbas pada angka kecelakaan yang 

terjadi di Kota Malang. Sebanyak 201 kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota 

Malang sepanjang 2018. Demikian berdasarkan data Satuan Lalu Lintas 

(Satlantas) Polres Malang Kota. Jumlah tersebut mengalami penurunan 74 

persen dibandingkan 2017 yang tercatat ada 318 kecelakaan.3  

Melihat angka kecelakaan tersebut tidak menutup kemungkinan 

apabila GPS digunakaan dengan cara yang salah dalam hal ini adalah 

pengunaan dengan tidak wajar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 106 ayat 

1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan maka akan menambah angka kecelakaan. Kecelakaan akibat 

penggunaan GPS dengan cara yang tidak wajar karena dalam berkendara 

bagian tubuh yang paling berkerja keras secara umum adalah Otak dan Mata. 

Pada bagian Otak tentu menuntut seseorang yang berkendara melakukan 

konsentrasi penuh kemudian mata adalah organ yang menuntun seseorang 

                                                           
2
 Riyadi Aristyo, Polemik Larangan GPS, Ini Tanggapan Pengamat Otomotif, 

Hppt://inews.id, diakses tanggal 15 Oktober 2018 
3
 Sofyan cahyono, Kecelakaan di Kota Malang mengalami penurunan sebanyak 74 

persen, Http://jawapos.com, diakses tanggal 15 Oktober 2018 

http://jawapos.com/
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pengendara untuk menentukan pengelihatan atas lika-liku jalan agar tidak 

timbul kecelakaan. Namun jika kedua hal dasar tersebut diganggu dengan 

melakukan aktifitas lain seperti halnya menggunakan GPS yang terdapat di 

Ponsel/HP maka secara langsung konsentrasi terpecah dan pengelihatan akan 

terbagi kemudian kecelakaan adalah konsekuensi logis yang akan terjadi. 

Dalam hal ini pula kecelakaan tersebut adalah akibat Human Error atau 

kerena faktor manusia. Secara garis besar kecelakaan–kecelakaan lalu lintas 

cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan yakni  Manusia, 

Kendaraan, Jalan raya, Lingkungan.4 Dilihat dari sumber permasalahan 

kecelakaan akibat penggunaan GPS terdapat 2 hal kerugian yaitu kerugian 

secara materiil dan immateriil. Secara materiil dalam hal ini pengguna GPS 

yang tidak wajar adalah kecelakaan dengan potensi luka ringan sampai 

dengan luka berat, kemudian kerugian secara immateriil adalah hilangya 

nyawa orang lain.  

Sehingga pada pokonya GPS (Global Positioning System) sangat 

membantu saat berkendara untuk menunjukan arah manakala digunakan 

secara wajar dan tepat. Apabila terdapat pelarangan terkait penggunaan GPS 

yang digunakan oleh para kendaraan bermotor khususnya dalam penelitian ini 

adalah kendaraan bermotor yang beroda dua, GO-JEK dan GRAB-BIKE, 

dijalan untuk mempermudah akitifitasnya maka secara harfiah peraturan 

terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 1 jo Pasal 283 perlu pengkajian ulang tentang 

                                                           
4
 Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas tarumanegara, 1984, 

Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu-Lintas, CV.Rajawali, Jakarta, 

hlm. 53 
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bagaimana pelaksanaan penegakannya agar selain tetap menjaga esensi dari 

kemanfaatan GPS itu sendiri namun juga memelihara esensi dari keselamatan 

dalam berkendara dengan aktifitas yang wajar. 

Dengan ini alasan polemik penggunaan GPS pada kendaraan bermotor 

roda dua maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait menggunakan 

GPS bagi pengendara bermotor roda dua yang kemudian menjadi sebuah 

karya penulisan hukum dengan judul Analisis Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 

Jo. Pasal 283 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Terhadap Pengendara Motor yang Menggunakan GPS Saat 

Berkendara.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 UU No. 22 tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara motor 

Go-Jek dan Grab-Bike yang menggunakan GPS saat berkendara di 

wilayah hukum Polres Malang Kota ?  

2. Apa faktor penghambat Satlantas Polres Malang Kota dalam menegakan 

hukum lalu lintas tentang penggunaan GPS saat berkendara ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan diatas, maka peneliti 

yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 jo 

Pasal 283 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
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Jalan dalam penggunaan GPS oleh pengendara motor Go-jek dan 

Grab-Bike di wilayah hukum Polres Malang Kota. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat Satlantas Polres 

Malang Kota dalam menegakan hukum lalu lintas tentang penggunaan 

GPS saat berkendara. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan Hukum 

Pidana baik dikalangan akademis maupun masyarakat umum terutama 

yang berkaitan dengan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

pengendara motor yang menggunakan GPS saat berkendara. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah karya penulisan 

ilmiah hukum dalam memenuhi syarat akhir sebagai tahap 

penyelesaian Pendidikan tingkat Strata 1 (satu) dan juga dapat 

menjadi pengembang ilmu pengetahuan. 

b. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran baru dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan 
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Undang-Undang Lalu Lintas dengan tetap memperhatikan 

kepentingan dan kemanfaatan dari teknologi baru yaitu GPS. 

c. Bagi Divers Go-jek dan Grab-Bike 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para Driver Go-Jek 

maupun Grab-Bike dalam memahami Undang-Undang Lalu 

Lintas agar tetap aman dan nyaman dalam berkendara serta tidak 

melanggar hukum walaupun menggunakan HP untuk melihat 

GPS.  

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan daya Tarik terhadap 

Pendidikan dalam bidang Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana 

dan dapat menjadi sebuah referensi tambahan dalam bidang Ilmu Hukum 

terkhusus pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

pengendara motor yang menggunakan GPS saat berkendara guna mencapai 

tujuan secara akurat dan cepat. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan 

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian 

yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum yang 

hidup di masyarakat dalam kesehariannya (law in action), serta data 
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primer yang berupa narasumber atau informan yaitu anggota 

SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) di POLRES Malang Kota, dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan 

dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada 

penyelesaian masalah. Yaitu pendekatan dari peraturan-peraturan hukum 

positif yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 

UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

pengendara motor yang menggunakan GPS saat berkendara, secara 

sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan 

kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek hukum yang digunakan 

mengkaji permasalahan. 

2. Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang Kota, khususnya di Satlantas 

Polres Malang Kota. Kerena di Kota Malang banyak sekali pengguna 

GPS yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor roda dua seperti 

Go-Jek, Grab-Bike atau layanan lain yang berbasis GPS dan/atau 

pengguna jalan umum yang kemudian itu berkaitan dengan judul dari 

tugas akhir yang diajukan yaitu Analisis Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo. 

Pasal 283 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terhadap pengendara motor yang menggunakan GPS saat berkendara. 

Kemudian terkait penulis memilih lokasi di Malang, sebab Kota Malang 

aktifitas kendaraan bermotor roda dua sangat padat yang mana kendaraan 

bermotor juga sering menggunakan GPS sebagai petunjuk arah, para 
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pengguna ini seperti halnya Driver Ojek Online sampai dengan 

mahasiswa atau masyarakat umum serta angka kecelakaan di Kota 

Malang walau sudah menurun namun masih menyentuh angka 201 pada 

tahun 2018 dan 318 pada tahun 2017. 

3. Sumber data 

a. Data Primer, ialah data yang diperoleh dan kemudian dikumpulkan 

secara langsung dari sumber pertama terhadap permasalahan yang 

dikaji.5 Sumber data primer: Wawancara dengan pihak Satlantas 

Polres Malang Kota dan dokumen-dokumen yang diperoleh dalam 

observasi dilapangan. 

b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber 

lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya, yang 

dapat berupa data-data dari buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, 

internet, doktrin, yang pada pokoknya sebagai data pelengkap sumber 

data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa 

Undang-Undang dan literatur lain yang terkait pada permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian serta riset terdahulu tentang GPS atau 

penelitian sebelumnya yang ekuivalen dengan permasalahan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengamatan (Observasi) 

                                                           
5
 Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo 

Persada. Hal.30 
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Melakukan penggalian informasi dengan cara melihat, mendengar 

dan merasakan fenomena obyek penelitian khususnya pengendara 

atau Driver Go-Jek dan Grab-Bike yang menggunakan layanan 

GPS di Ponsel/HP. 

b. Wawancara   

Wawancara merupakan proses dimana terjadi interaksi berupa 

dialog tanya-jawab yang dilakukan oleh penanya dan narasumber. 

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh jawaban-jawaban 

dengan benar dan akurat dari sumber yang ditentukan dalam 

penelitian. Penulis dalam wawancara akan mencari informasi 

kepada: 

(1) Pihak Satlantas Polres Malang Kota : 

Nama   : Ipda Luhur Santoso  

Jabatan : Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Kota  

Umur    : 47 Tahun 

(2) Drivers Go-Jek dengan mengambil sampel sejumlah 5 Orang :  

a. Nama : Bobi, Umur 25 tahun   

b. Nama : Hendrik, Umur 31 tahun 

c. Nama : Horison, Umur 28 tahun 

d. Nama : Kaladin, Umur 28 tahun 

e. Nama : Andi Rusdian, Umur 30 tahun  

(3) Drivers Grab-Bike dengan mengambil sampel sejumlah 5 

Orang : 
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a. Nama : Ardiansyah, Umur 32 tahun 

b. Nama : Puji Sulistino, Umur 39 tahun 

c. Nama : Muhammad Abrori, Umur 29 tahun 

d. Nama : Muchsol, Umur 38 tahun  

e. Nama :Didik, Umur 26 tahun 

(4) Konsumen Ojek Online : 

a. Nama : Ulvi Septi, Umur 21 tahun 

b. Nama : Agnes, Umur 20 tahun 

c. Nama : Hardiansyah, 22 tahun 

d. Nama : Ines, Umur 21 tahun 

e. Nama : Dakota, Umur 21 tahun 

a. Studi Pustaka 

Studi pustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung di tunjukkan pada subyek penelitian dalam hal data-data 

diperoleh dari literature-literatur dan majalah-majalah maupun 

berita-berita yang ada pada media cetak maupun media elektronik. 

b. Studi Dokumen 

Penulis melakukan pengumpulan dengan sumber data tertulis yang 

dapat berupa dokumen resmi seperti Profil Polresta Malang, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub Nomor 

108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan 
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Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, PP RI Nomor 

55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Kapolri Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

Tingkat Polres dan Polsek, Profil Satlantas Polres Malang Kota, 

Cara pemesanan Go-Jek atau Grab-Bike dan data-data relevan 

lainnya yang diperlukan. 

5. Metode Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan mengurai gejala atau 

fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan 

dengan Analisis Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 UU No 

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 

pengendara motor yang menggunakan GPS saat berkendara. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk  mengetahui  secara  jelas  isi  dari  skripsi  ini  maka  sistematika 

penulisan disusun sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab  ini  berisi  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  tujuan 

penelitian,  manfaat  penelitian, kegunaan  penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian  dan  sistematika penulisan. 

Bab II  : Tinjauan pustaka 

Bab  ini  berisi  tentang kajian-kajian, diskripsi atau uraian terkait dengan 

permasalahan yang diangkat meliputi teori tentang efektifitas hukum, teori 
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penegakan hukum, teori diskresi, tinjauan umum LLAJ, dasar hukum LLAJ, 

tinjauan umum Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 UU nomor 22 tahun 2009 

tentang LLAJ, tinjauan umum tentang kendaraan bermotor, pelanggaran lalu 

lintas kendaraan bermotor, tinjauan umum tentang jasa angkutan berbasis 

aplikasi online, pengertian GPS dan fungsi GPS. 

Bab III  : Hasil dan pembahasan 

Bab ini berisikan tentang uraian pembahasan terhadap permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian yang kemudian dianalisa kesesuaian atau 

keselarasan berdasarkan kenyataan yang terjadi dan didukung dengan teori-

teori. 

Bab IV  : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari bab dan sub 

bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran penulis dalam menghadapi 

permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. 


