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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Tentang Efektifitas Hukum 

A.1. Pengertian Efektifitas Hukum  

Efektifitas mengandung arti yaitu keefektifan pengaruh efek 

keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan 

hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua 

variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang 

dipergunakan.6 

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektifitas seperti 

Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer Bronislav 

Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektifitas pengendalian sosial 

atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi 

dua yaitu masyarakat modern masyarakat primitif, masyarakat modern 

merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang 

sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi 

canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan 

oleh pejabat yang berwenang.7 

Pandangan tentang efektifitas hukum oleh Clerence J Dias 

mengatakan dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 

(lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: 

                                                             
6 Barda Nawawi Arief, 2013,  Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya 

Bandung, hal. 67. 
7 Salim H.S dan Erlies S., Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi 

Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hal. 308. 
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(1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 

(2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi 

aturan-aturan yang bersangkutan. 

(3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai 

dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan 

dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga 

masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses 

mobilisasi hukum. 

(4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan 

tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. 

(5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan 

warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan 

pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu 

efektif.8 

Keberlakuan hukum berarti orang bertindak sebagaimana 

seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika 

validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas 

perbuatan manusia sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri.9 

Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan 

bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other 

societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) 

yang melingkupi seluruh proses.10 

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang 

memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat 

umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal 

hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan 

                                                             
8 Ibid. 
9 Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New 

York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Teori Hans 

KelsenTentang Hukum,ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal 39-40 
10 Robert B seidman, Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley 

Reading massachusett, 1972, Hlm 9-13. 
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(law in action ) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan 

kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the 

book dan law in action.11  

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum 

dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti 

bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat 

sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma  hukum, bahwa  

orang  harus  mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma hukum. 

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai 

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, 

bahwa norma-norma itu  benar-benar diterapkan dan dipatuhi.12 

Sedangkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 

faktor, yaitu :13 

(1) Faktor hukum 

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan 

keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim 

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja 

maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.  

(2) Faktor penegak hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan 

                                                             
11 Soleman B Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press 

, Jakarta, , Hal 47-48. 
12 Riyan P, Efektivitas Hukum Pidana, digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 15 Oktober 2018 
13 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5. 
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sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan ada masalah. 

Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat 

untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, 

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas 

atau penegak hukum.  

(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 

dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para 

penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak 

dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 

proporsional.  

(4) Faktor masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.  

(5) Faktor kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 

dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari).  

A.2. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide 

dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak 

hal.14 Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi 

kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. 

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa 

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan 

satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

                                                             
14 Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty ha.l 32 
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menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum 

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.15  

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum 

bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di 

kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. 

Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik 

pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan 

menjadi dua, yaitu:16 

a) Ditinjau dari sudut subyeknya:  

1. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.  

2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya. 

b) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:  

1. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-

nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal 

maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. 

2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut 

penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

 

Dari penjelasan para ahli diatas maka terdapat perbedaan antara 

teori efektifitas hukum dengan teori penegakan hukum. Perbedaan 

tersebut terdapat pada konsep dari proses pelaksanaan setiap teori. Pada 

                                                             
15 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 

hlm. 109 
16 Dellyana,Shant, Op.cit. hal. 34 
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teori efektifitas hukum singkat konsep adalah bagaimana nilai-nilai 

tersebut valid atau tepat sasaran dalam menemukan kepastian, keadilan 

dan kemanfaatan hukum. Sedangkan konsep pada penegakan hukum 

adalah bagaimana proses usaha penegakan hukum dalam  mewujudkan 

kepastian, keadilan dan kemafaatan hukum dengan tujuan mengurangi 

pelanggaran atau kejahatan. 

A.3 Teori Diskresi 

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan 

berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih 

menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan 

hukum.17 Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak 

terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. 

Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan 

suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan 

keyakinan pribadi seorang anggota Kepolisian.18 

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi 

memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil 

keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-

undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal 

tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal 

yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain 

                                                             
17 M. Faal. 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya 

Paramita. Jakarta. hlm. 23. 
18 F. Anton Susanto, 2004, Kepolisan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. 

Rineka Cipta Jakarta..hlm. 12 
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dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang 

diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai 

dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.  

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan 

hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan 

oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas 

demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang 

tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan 

tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari 

peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi 

dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis 

serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun 

dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan 

tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi 

pengambilan diskresi.19 

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan 

jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 

pengguna jalan, serta pengolahannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan 

dan orang diruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau 

                                                             
19 Ibid.  
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barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan 

kendaraan diruang lalu lintas.  

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan.20 

Selanjutnya menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu:21 

“Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, 

serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan 

jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).” 

Lalu lintas (Traffic) diartikan “pederstrians, riddin or herded 

animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together 

while using any highway for porposes of trafe” (perjalanan kaki, hewan 

yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk 

tujuannya).22 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa 

disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

jalan sebagai ruang geraknya.23 

Gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan dijalan dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak tersebut memiliki 4 

(empat) Komponen Lalu Lintas diantaranya24 : 

 

                                                             
20 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hal.396 
21 W.J.S Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia,PT. Balai Pustaka, 

Jakarta, hal.555 
22 Djajoesman, 1996, Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua), Bina Cipta, Jakarta, hlm.8 
23 Reza, Pengertian Lalu Lintas, https://www.scribd.com, diakses tanggal 15 Oktober 2018 
24 Febry Liliani, Komponen Lalu Lintas Komponen Sistem, http://ketertibanl alinfebry.co.id, 

diakses 15 Oktober 2018 

https://www.scribd.com/
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a. Manusia sebagai pengguna 

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi/pejalan 

kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan 

kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain 

sebagainya). Perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan phisik 

dan psykologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar 

seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang. 

b. Kendaraan 

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan 

muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk 

bisa bermanuver dalam lalu lintas. 

c. Jalan 

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan 

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. 

Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas 

dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan 

serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas. 

B.1. Dasar Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Uraian Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 

tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 

tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, terlihat bahwa 

kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat 

dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 

pasal menjadi 22 bab dan 336 pasal.25 

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 

1992 LLAJ menyebutkan : “Untuk mencapai tujuan pembangunan 

                                                             
25 Edy Halomoan Gurning, 2010, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Pengacara Publik dan Staf Penelitian 

Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
https://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
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nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi 

yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang 

berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan 

mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana 

yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda 

perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. 

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, 

UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran 

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional 

sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. 

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 LLAJ di 

jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini 

adalah : “terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain 

untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan 

umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu 

menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas 

dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian 

hukum bagi masyarakat”. Undang-Undang No 22 tahun 2009 LLAJ 

berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak 

pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang 
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menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan 

angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu 

lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis 

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian 

dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan 

angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan 

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan negara.  

B.2. Tinjauan umum Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 Undang-Undang 

No.i22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, “Setiap orang 

yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan 

kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Penjelasannya 

menyebutkan yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap 

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh 

perhatian dan tidak terganggu perhatiannya bisa karena sakit, lelah, 
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mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video 

yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang 

mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi 

kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. 

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :  

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). 

 

B.3. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan bermotor 

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor 

adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa 

mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor 

adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. Yang 

terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor 

umum (PP RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).  

Jenis kendaraan bermotor, yaitu (PP RI No. 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan) :  

1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau 

tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 

kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.  
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2. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 

memiliki tempat duduk maksimal 8 orang, termasuk pengemudi atau 

yang beratnya tidak lebih dari 35.00 Kg. 

3. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 

tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang 

beratnya lebih dari 3.500 Kg.  

4. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian 

atau seluruhnya untuk mengangkut barang.  

5. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada 

kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk 

barang, tetapi yang penggunaannya untuk keperluan khusus militer, 

ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi dan mobilitas 

penyandang cacat.  

B.4. Pelanggaran Lalu lintas kendaraan bermotor 

Didalam pengertian umum yang diatur oleh UU LLAJ (Pasal 1 

UU No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara 

limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. 

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan 

atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lalu lintas jalan.26 

Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh 

Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau 

                                                             
26 Nayu Juniar, Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang, Skripsi, eprint.umm.ac.id, diakses tanggal 15 

Oktober 2018 

http://eprints.umm.ac.id/36228/
http://eprints.umm.ac.id/36228/
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dasar perundang-undangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 

LLAJ yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ, akan 

tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam 

membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.27  

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana, menunjukan adanya 

suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, 

melanggar hukum atau Undang-Undang berarti melakukan suatu 

tindak pidana atau delik. Tiap delik mengandung dua unsur : Unsur 

melawan hukum. Unsur kesalahan bila mana di lihat dari cara 

terjadinya delik itu dapat digolongkan kedalam 2 golongan, yaitu : 

Delik yang dilakukan dengan sengaja (dolus), Delik yang dilakukan 

dengan kealpaan (culpa). 

Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar. Atau 

dengan kata lain pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan 

dari pada kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan melanggar 

adalah melewati atau melalui dengan tidak sah, menubruk, menabrak, 

menyalahi, melawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi 

pelanggaran yaitu pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau 

perkara melewati, melalui dengan tidak sah, menabrak, menyalahi, 

melawan, yang berhubungan dengan arus bolak-balik, hilir mudik atau 

                                                             
27 Ibid. 
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perjalanan dijalan, perhubungan antara satu tempat ke tempat yang 

lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.28 

C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Angkutan Berbasis Aplikasi (Online) 

Transportasi online merupakan transportasi yang berbasis suatu 

aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi 

melalui sistem aplikasi di dalam smartphone. Saat konsumen melakukan 

pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak 

tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi 

konsumen, serta data perusahaan pengelolahnya sudah langsung tersaji pada 

layar smartphone konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui 

secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi 

terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama kemitraan dengan 

pengemudi.29 

Jasa transportasi berbasis online ini disebut juga dengan aplikasi 

ridesharing yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 

2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang 

mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi 

online. Kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, 

dan aplikasi berbasis online lainnya. Perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa transportasi berbasis aplikasi online sebelumnya diatur dalam Surat 

Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 

                                                             
28 Ibid. 
29 S. Hangga, Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikas, artikel ilmiah, http://e-

journal.uajy.ac.id, diakses tanggal 15 Oktober 2018 

http://e-journal.uajy.ac.id/
http://e-journal.uajy.ac.id/


30 
 

yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak 

Ignasius Jonan.30 Dan untuk mengakomodasi peraturan yang lebih 

komprehensif maka melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 

No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan 

sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan taksi online. 

Dalam Permenhub tersebut juga mengatur perusahaan jasa transportasi 

berbasis aplikasi online wajib memiliki ijin yang dikenakan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perusahaan jasa tersebut harus berbadan 

hukum Indonesia. 

C.1.  Pengertian GPS (Goblal Positioning System) 

GPS (Global Positioning System). Global Positioning System 

adalah suatu sistem navigasi yang menggunakan satelit dan komputer 

untuk menentukan posisi lintang dan bujur dari suatu client dengan 

cara melakukan komputasi terhadap perbedaan waktu sampainya 

sinyal dari beberapa satelit yang berbeda ke user.31 GPS (Global 

Positioning System) adalah sebuah sistem atau proses untuk 

menentukan suatu posisi, manapun di planet bumi ini berdasarkan 4 

faktor: latitude, longitude, altitude and time. Istilah lengkap GPS 

adalah NAVSTAR-GPS (Navigation System Timing And Ranging – 

GPS). Dibangun oleh Departemen Pertahanan U.S.A dengan dua tipe 

                                                             
30 Andika Wijaya,2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Jakarta: Sinar 

Grafika), hal. 4 
31 Andi,  2002, Global Positioning System (Gps) Overview. Yogyakarta : STMIK AMIKOM 

Yogyakarta, Hal. 49 
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pelayanan: (1) SPS (Standard Positioning System untuk warga sipil), 

dan (2) PPS (Precise Positioning System untuk militer). Satelit GPS 

pertama, diluncurkan pada 22 Februari 1978. Fungsi GPS selain untuk 

menentukan posisi dari sesuatu benda/hal, GPS digunakan juga untuk 

menentukan variable turunan seperti: (1) Kecepatan, (2) Percepatan 

(Akselerasi), (3) Arah laju, dan (4) Ukuran Interval (Jarak, Selang 

Waktu).32 

GPS bekerja dengan bantuan sinyal 28 satelit yang mengorbit 

disekeliling bumi. Posisi dari satelit ini adalah fix (latitude, longitude 

dan altitude-nya tidak akan berubah), maka dari itu satelit bisa 

menghitung posisi relative sesuatu benda di bumi. 3 satelit dapat 

digunakan untuk menghitung posisi dalam ruang 3D. Tapi ada 

kemungkinan kesalahan waktu (Time Error). Ini terutama karena 

pembengkokan sinyal (karena gravitasi atau refleksi dsb.). Kalau 

terjadi Time Error sebesar 1/1.000.000 second, akan terjadi kesalahan 

jarak sebesar 300m. Jadi satelit ke 4 diperlukan untuk menjaga agar 

kesalahan ini minimum. Tingkat Akurasi dari GPS terdiri dari akurasi 

jarak dan akurasi waktu. Akurasi Jarak: (1) Tergantung dari kualitas 

GPS unit yang digunakan (militer atau sipil) akurasi berkisar antara 

20m s/d 1mm, dan (2) Sebuah GPS sipil yg berkualitas medium 

(misalnya: Garmin E-track) dapat memberikan akurasi dari 12m s/d 

3m. Sedangkan akurasi waktu: sebuah GPS unit (Baik militer maupun 

                                                             
32 Oktri Mohammad Firdaus, 2012, Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) 

Pada Moda Transportasi Di Pt. “X”, Bandung, jurnal Research industrial technology, Program 

Studi Teknik Industri Universitas Widyatama. Hal. 84  
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sipil) akan memberikan 60 nano second (detik) s/d 5 nano second 

akurasi waktu (time accuracy).33 

C.2. Fungsi GPS (Goblal Positioning System) 

GPS memiliki beberapa fungsi dan kegunaan GPS tersebut bisa 

dibagi kepada 5 poin umum34, yaitu: 

1. GPS untuk Militer 

GPS dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan 

militer. Lebih jauh dari itu bisa memantau pergerakan musuh saat 

terjadi peperangan, juga bisa menjadi penuntun arah jatuhnya 

bom sehingga bisa lebih tertarget. 

2. GPS untuk Navigasi 

Dalam kebutuhan berkendara sistem GPS pun sangat membantu, 

dengan adanya GPS Tracker terpasang pada kendaraan maka akan 

membuat perjalanan semakin nyaman karena arah dan tujuan 

jalan bisa diketahui setelah GPS mengirim posisi kendaraan kita 

yang diterjemahkan ke dalam bentuk peta digital. 

3. GPS untuk Sistem Informasi Geografis 

GPS sering juga digunakan untuk keperluan sistem informasi 

geografis,seperti untuk pembuatan peta, mengukur jarak 

perbatasan, atau bisa dijadikan sebagai referensi pengukuran 

suatu wilayah. 

                                                             
33 Ibid. 
34 Kampus Populer, Pengertian GPS Cara Kerja GPS Dan Fungsi GPS, www.manda 

lamaya.com, diakses tanggal 07/12/2018 

http://www.mandalamaya.com/aplikasi-peta-offline-android-maps-me/
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4. GPS untuk Sistem Pelacakan Kendaraan 

Fungsi ini hampir sama dengan navigasi, jika dalam navigasi 

menggunakan perangkat penerima sinyal GPS berikut penampil 

titik koordinatnya dalam satu perangkat, sedangkan untuk 

kebutuhan sistem pelacakan adalah alat penampil dan penerima 

sinyal berbeda lokasi. Contohnya kita bisa mengetahui lokasi 

kendaraan yang hilang dengan melihat titik kordinat yang 

dihasilkan dari alat yang terpasang dalam kendaraan tersebut, 

untuk melihatnya bisa melalui media smartphone atau alat khusus 

lainnya. 

5. GPS untuk Pemantau Gempa 

Saat ini teknologi GPS yang terus ditingkatkan menghasilkan 

tingkat ketelitian dan keakuratan yang sangat tinggi sehingga GPS 

dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan tanah di bumi. 

Dengan hal itu maka para pakar Geologi dapat memperkirakan 

kemungkinan terjadinya gempa di suatu wilayah. 

 


