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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Masalah lalu‐lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara‐negara
yang maju dan juga negara‐negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di
Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih
parah dan lebih besar dari tahun‐tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan,
kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. 1 Dari berbagai masalah
tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu‐lintas. Dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa
rata‐rata 10.000 per tahun. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang
meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi. 2
Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian
secara finansial/material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai
41,3 triliun rupiah 3 . Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah‐
langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu
lintas.
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat
berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan
jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2003
berjumlah 32.774.299 atau mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan,
dimana peningakatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang
memadai.
Dipahami, bahwa 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. Bahwa, lalu‐lintas dan angkutan jalan
sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan
perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
1
2
3

Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas, Penerbit:UNS Press, 2007, hal.3.
Marka, Edisi XXV/2004: Keselamatan Lalu Lintas, hal. 14.
Ibid.
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berlalu‐lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan lalu‐lintas dan angkutan jalan yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggraan
berlalu‐lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:
1) Keamanan lalu‐lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya
setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan
hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu‐lintas.
2) Keselamatan lalu‐lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya
setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu‐lintas yang disebabkan oleh
manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3) Ketertiban lalu‐lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu‐lintas
yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap
pengguna jalan.
4) Kelancaran lalu‐lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu‐lintas dan
penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 4
Dalam formulasi Pasal 3 Undang‐undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan,
“Lalu‐lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :
a. Terwujudnya penyelenggaraan Lalu‐Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong

perekomian

nasional,

memajukan

kesejahteraan

umum,

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi
martabat bangsa;
b. Terwujudnya etika berlalu‐lintas dan budaya bangsa; dan
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Memahami formulasi Pasal 3 Undang‐Undang Nomor 22 Tahun 2009
disebutkan, bahwa Lalu‐Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan
sebagaimana dalam huruf b dan c akan terwujud apabila perilaku masyarakat
terhadap hukum dalam berlalu lintas mencerminkan kesadaran hukum yang terpuji.
4

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 30,
31, 32 dan 33.
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Kesadaran hukum berlalu‐lintas yang tercermin dalam perilaku masyarakat di jalan
menjadi objek utama dalam “Pengkajian Hukum” yang diprogramkan ini. Kesadaran
hukum dilihat dari bagaimana masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas dan
perilakunya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang).
Terhadap pelanggaran lalu‐lintas Kepolisian DKI Jaya, misalnya, pernah
melakukan berbagai “Operasi Lalu‐Lintas” yaitu:
1. Operasi Ketupat, digelar dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan umat
Islam dalam rangka merayakan hari Idul Ftri dan Idul Adha dan sudah menjadi
issue nasional tentang “mudik lebaran”;
2. Operasi Lilin, digelar dalam rangka mendukung umat nasrani merayakan Hari
Natal dan Tahun Baru dan issue yang muncul terror dan pengerusakan gereja;
3. Operasi Zebra, digelar dalam rangka penindakan segala bentuk pelanggaran yang
mengganguu keamanan dan ketertiban, kelancaran dan bahkan keselamatan
berlalu‐lintas di jalan raya;
4. Operasi Simpatik, digelar dalam rangka menciptakan kondisi bila bertepatan
dengan event nasional seperti, Pemilu, ada tamu Negara Asing (dalam skala
besar, seperti Pertemuan ASEAN, OPEC, ASEAN GAMES. Operasi ini lebih bersifat
teguran dan himbauan untuk patuh pada hukum;
5. Backup/Bantuan dilakukan dalam rangka mendukung fungsi serse apabila terjadi
arus arus narkoba, terorisme dan pencurian kendaraan bermotor/curanmor;
6. Operasi Kawasan, dilakukan dalam rangka mendukung wibawa pemerintah dan
kesadaran hukum masyarakat di kawasan tertentu, contoh di jalan protocol
utama.
Tidak semua operasi lalu‐lintas di atas melibatkan tilang, hanya pada Operasi
Kawasan, misalnya.

Hanya polisi lalu lintas yang bertugas di suatu kawasan yang

berhak memberikan surat tilang. Penindakan pelanggaran lalu‐lintas dan angkutan
jalan juga dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, yang dapat
digolongkan menjadi:
a.

tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
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b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang‐Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat
Tilang.
Sangsi berupa tilang tampaknya tidak lagi ditakuti oleh para pengguna jalan.
Setiap pengguna jalan terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran. Bila
dikategorisasi, ada 5 kategori pengguna jalan, yaitu pedestrian atau pejalan kaki,
pengendara roda dua (sepeda motor), pengendara roda tiga (supir bajaj),
pengendara roda empat (mobil pribadi, angkutan umum dalam kota beroda empat,
taksi), pengendara roda enam atau lebih (bis, truk). Masing‐masing sering
menunjukkan bentuk pelanggaran yang khas. Pejalan kaki biasanya menyeberang
tidak di jembatan penyeberangan atau zebra cross. Pengendara sepeda motor sering
menggunakan trotoar yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki, memarkir
motor sembarangan,

berkendara tanpa SIM, tidak menggunakan helm, tidak

menggunakan lampu sen untuk berbelok kanan‐kiri, atau tidak memiliki kaca spion
yang lacak. Supir bajaj sering menikung tiba‐tiba tanpa pemberitahuan dengan
lampu sen. Supir taksi kadang terlibat dalam modus kejahatan seperti perampokan.
Pengendara mobil pribadi biasanya sering mengebut, sehingga beresiko menabrak
dan mencelakakan orang lain, atau menyalib. Sementara supir kendaraan umum
beroda empat, selain sering mengebut, juga suka berhenti tiba‐tiba tanpa
pemberitahuan lampu sen yang layak, mengambil/menurunkan penumpang tidak di
kiri jalan tapi cenderung ke tengah jalan, dan berhenti cukup lama di selain halte
untuk menunggu penumpang. Begitu pula supir bis dalam kota atau antarkota,
mereka sering melakukan pelanggaran yang sama dengan supir kendaraan umum
roda empat. Sedangkan supir kendaraan roda 6 seperti truk sering masuk ke jalan
tipe D (jalan kecamatan) yang tidak boleh dilewati karena bobot kendaraan yang
sangat besar.
B.

Permasalahan
Berdasarkan atas uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan
yang dirumuskan dalam pengkajian hukum ini meliputi:
1. Bagaimana deskripsi perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran
(Tilang) dalam berlalu‐lintas saat ini?
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2. Bagaimana perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti
pelanggaran (Tilang) dalam berlalu ‐intas?
C.

Tujuan Pengkajian
Tujuan dari pengkajian hukum ini adalah:
1. Mengetahui deskripsi perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran
(Tilang) dalam berlalu‐lintas saat ini
2. Memahami perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti
pelanggaran (Tilang) dalam berlalu‐lintas

D.

Kegunaan Pengkajian
Kegunaan dari pengkajian hukum ini adalah untuk mengkaji secara
mendalam dari aspek budaya hukum tentang perilaku masyarakat terhadap hukum
dalam berlalu‐lintas, khususnya terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang).

E.

Metode Pengkajian
Metode yang digunakan dalam pengkajian hukum dilihat dari:
1. Aspek Pengkajian
Pengkajian hukum ini merupakan pengkajian hukum normatif yang dilakukan
dengan cara mengkaji bahan pustaka yang disebut pengkajian kepustakaan.
2.

Spesifikasi Pengkajian
Dalam penulisan ini metode pengkajian yang digunakan bersifat deskriptif
analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai dengan data‐data yang
diperoleh dalam pengkajian, dihubungkan dengan teori‐teori yang ada sesuai
dengan penulisan ini.

3. Metode Pendekatan
Permasalahan dalam pengkajian ini termasuk masalah sentral dari kebijakan
penal, merupakan

bagian dari kebijakan kriminal. Oleh karena itu

pendekatannya tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang berorientasi pada
kebijakan (policy oriented approach) 5 , sedangkan hakikat pengkajian ini adalah
menganalisis perilaku masyarkat terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang)
dalam berlalu‐lintas.

Oleh karena itu pendekatan dalam pengkajian

5

ini di

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, halaman 8
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samping

juridis normative, juga juridis empiris.

Dalam pengkajian juridis

normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang‐
undangan (statute appproach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
sedang pengkajian juridis empiris (empirical approach) dilakukan ilmu psikologi
social. Akhirnya pengkajian ini juga disempurnakan dengan pendekatan
perbandingan (comparative approach) 6
4. Jenis dan Sumber Data
Pengkajian hukum ini bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan
perundang‐undangan sebagai produk legislasi dan bahan hukum sekunder
berupa buku‐buku hukum hasil karya para penulis di bidang hukum, maupun
bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan pengkajian hukum ini. Selain itu
bahan hukum berupa karya ilmiah hukum yang ditemukan dalam jurnal ataupun
lewat internet.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan terkait
dengan perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam
berlalu lintas. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder
dikumpulkan berdasarkan topik permasahan yang telah dirumuskan untuk
dilakukan kajian secara komprehensif.

6. Analisis Pengkajian Data
Setelah bahan hukum tersebut kumpulkan, maka tahap berikutnya dilakukan
analisis berdasarkan rumusan masalah kemudian dilakukan pengkajian secara
diskriptif analitis untuk mendapatkan suatu rekomendasi.
F. Personalia Tim
Ketua

: DR. Eko Soponyono, S.H.,M.H (UNDIP)

Sekretaris

: Muhar Junef, S.H.,M.H (BPHN)

Anggota

:
1. Nurlyta Hafiah, M. Psi., S.Psi (Fak. Psikologi UI)
2. Brigjen. Pol. Drs. Zaenuri Lubis (Polda Metro Jaya)
3. Muhammad Yahdi Salampessy, S.H., M.H (Fak. Hukum UI)

6

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya,
2005, halaman 444.

9

4. Marulak Pardede, S.H.,M.H.,APU (BPHN)
5. Mosgan Situmorang, S.H.,M.H (BPHN)
6. Rosmi darmi, S.H.,M.H (BPHN)
7. Endang Wahyuni Sulistyawati, S.E (BPHN)
Sekretariat : Hartono (BPHN)

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Pengkajian Hukum ini berlangsung selama 9 (sembilan)
bulan, dimulai dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 30 Nopember 2013 dengan
jadwal kegiatan sebagai berikut:
No.

Waktu

Kegiatan

1

Bulan Maret

Persiapan

2

Bulan April dan Mei

Penyusunan proposal

3

Bulan Mei dan Juni

Pembahasan Proposal

4

Bulan

Juni,

Juli

dan Pembagian Tugas

September
5

Bulan September

6

Bulan September, Oktober Penyusunan Konsep Laporan

7

Pelaksanaan FGD

dan Nopember

Akhir

Bulan Nopember

Finalisasi Penyusunan Laporan
Akhir dan penyerahan Laporan
Akhir.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Perilaku Berlalu Lintas
Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang
diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 7 . Dalam
berbagai literatur tentang proses perilaku (beavioural processes) diungkapkan
bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya dalam aktivitas
sehari‐harinya. Hal ini digambarkan Chaphin, what individuals actually do in their
daily routine is ‘the result of a complex and variable mix of incentives and constrains
serving to mediate choice, often functioning in differentially lagged combination,
with some activities directly treciable to positive choices, and some attributable to
negative overshadow opportunities for choice. 8 Teori ini dapat dijelaskan dalam
bidang transportasi, dalam hal ini perilaku masyarakat dalam berlalu‐lintas.
Sebagai ilustrasi, perhatikan perilaku pengguna jalan (pengemudi dan pejalan
kaki) di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin Jakarta (istilahnya jalan
protocol/utama). Bandingkan dengan perilaku pengguna jalan di Jalan Pasar Minggu,
Jalan Daan Mogot menuju Tanggerang, atau contoh lain yang lebih ekstrem di luar
kota sepanjang Jalan Pantura antara Cikampek sampai Cirebon.
Melihat hal tersebut, perilaku pengemudi kendaraan di Jalan Sudirman dan
Thamrin cenderung tertib. Tingkat perhatian terhadap rambu lalu‐lintas tinggi,
cenderung waspada karena khawatir melanggar rambu‐rambu lalu‐lintas. Tidak
demikian dengan kondisi kedua, paling sering ditemui kendaran berjalan zig‐zag, ada
yang menerabas lampu merah atau antrian kendaraan, berhenti di sembarang
tempat bahkan di bawah rambu dilarang berhenti. Pejalan kaki menyeberang jalan di
semberang tempat sekehendak hatinya, bahkan tidak jarang tanpa malu‐malu
menyeberang di bawah jembatan penyeberangan. Kondisi ini diistilahkan oleh Emile
7

Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: Rineke Cipta. Lihat juga
dianhusadanaruleka.blogspot.com/p/konsep/perilaku-manusia.htnl; dan digilib.unimus.ac.id/files/disk.1/118/
jtphunimus-gdl-uswat un nur-5888-2-bab ii.pdf. diakses pada tanggal 2 april 2013.
8
Chapin. F.S.Jr, 1974, Human Activity Patterns and the City: Things People Do in Time and Space
Wiley, New York, hlm.9. Lihat juga D.J. Walmsky, Urban Living; the Individual in the City, John Wiley &
Sons, New York, hlm. 92 dan 139.
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Durkheim sebagai anomie, berpudarnya peganggan pada kaidah‐kaidah yang ada,
menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa kaidah. Perilaku
menyimpang (deviant behavior) terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan
untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya daripada kaidah‐kaidah yang ada
untuk mencapai cita‐cita atau kepentingannya. 9
Kontjaraningrat mengungkapkan keadaan semacam itu dapat dijumpai pada
masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di kota‐kota besar, pada khususnya
setelah Perang Dunia II. Gejala tersebut berwujud sebagai mentalitas menerabas
yang pada hakikatnya menimbulkan sikap untuk memcapai tujuan secepatnya tanpa
mengikuti kaidah‐kaidah (aturan) yang telah ditentukan. 10 Mentalitas menerabas
antrian kendaraan di jalan menyebabkan aliran kendaraan menjadi tidak lancar
sehingga menimbulkan kemacetan lalulintas.
Demikian halnya jika ditinjau terhadap kepatuhan pengguna jalan terhadap
aturan lalulintas. Pada kondisi yang pertama para pengguna jalan umumnya
mengetahui bahwa sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin pengawasan Polisi Lalu
Lintas (Polantas) sangat tinggi. Pengguna jalan sering disuguhi pemandangan
kendaraan yang terkena tilang oleh Polantas karena melanggara rambu lalu lintas,
termasuk mungkin pengalaman dirinya. Pejalan kaki akan mendapat peringatan
keras dari petugas jika menyeberang tidak pada tempatnya.
Pada kondisi yang kedua para pengguna jalan umumnya mengetahui bahwa
sepanjang jalan non‐protokol pengawasan Polantas tidak tinggi atau jarang.
Kalaupun ada Polantas hanya di beberapa titik tertentu yang keberadaan dan
waktunya sudah sangat diketahui oleh pengendara yang rutin melintasi jalan
tersebut, sehingga harus lebih “waspada” jika melewati kawasan tersebut. Namun
kondisi yang lebih parah terjadi di beberapa tempat seperti di mulut terminal dan
pusat perbelanjaan, pengemudi kedaraan seolah‐olah tanpa rasa takut melanggar
rambu‐rambu seperti dilarang berhenti walaupun di dekatnya ada Polantas.
Kompleksitas masalah pelanggaran lalu‐lintas/ketidak patuhan terhadap
hukum berlalu‐lintas dapat dijelaskan dengan konsep sikap. Dalam ilmu psikologi
9

135.

Robert K. Merton, 1967, Sosial Theory and Social Structure, The Free Press, New York, hlm. 131-

10

Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekamto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm. 238-239.
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sosial, perilaku pelanggaran lalu lintas dapat didekati dengan konsep sikap. Sikap
didefinisikan sebagai “a psychological tendency that is expressed by evaluating a
particular entity with some degree of favor or disfavor” 11 . Atau, “a summary
evaluation of an object of thought….encompass affective, behavioral, and cognitive
responses” 12 . Dengan kata lain sikap adalah penilaian atau evaluasi yang diberikan
oleh individu terhadap suatu obyek dengan derajat suka sampai tidak suka. Sikap
juga memiliki komponen afektif, tingkah laku, dan kognitif. Artinya sikap seseorang
dapat ditampilkan dalam bentuk afek/emosi (misal, marah atau kagum), tingkah laku
(misal, melakukan atau tidak melakukan), atau pikiran (misal, mendukung atau tidak
mendukung). Dalam berbagai domain tingkah laku manusia, sikap sangat penting
karena memiliki tiga tingkat implikasi: individual, interpersonal, dan societal

13

. Pada

individual level, sikap memengaruhi persepsi, cara berpikir, sikap lain dan tingkah
laku orang. Pada interpersonal level, sikap membantu memprediksi dan mengontrol
reaksi orang lain, jika ia diketahui. Pada societal level, sikap merupakan inti dari
kerjasama atau konflik antarkelompok.
Tingkah laku berkendara yang tidak biasa (aberrant driving behavior) dapat
dibedakan menjadi tiga jenis: lapses, errors, violation 14 . Lapses mewakili problem
perhatian dan memori, umumnya dialami orang tua dan perempuan, kadang tidak
berbahaya namun memalukan. Errors mewakili kegagalan observasi dan penilaian,
seperti tidak melihat rambu/kendaraan lain, gagal belok, di mana tingkah laku ini
lebih berbahaya dan semua pengendara mengalaminya. Violations mewakili

tingkah laku

berkendara yang beresiko dan dilakukan dengan sengaja, seperti mengebut dan
menerabas lampu merah, di mana anak muda dan laki‐laki cenderung lebih terlibat
dalam tingkah laku. Yang menjadi fokus dalam pembahasan dalam pengkajian
hukum ini adalah violations atau pelanggaran.

Teori of Planned Behavior
Satu teori yang sangat berpengaruh dalam konsep sikap dan menjadi rujukan
dalam berbagai tingkah laku yang disadari adalah Theory of planned behaviour (TPB).
11

Eagly & Chaiken, 1993, p.1
Bohner & Wanke, 2003, p.5
13
Bohner & Wanke, 2003, p.14
14
Reason, Manstead, Stradling, Baxter, & Campbell, 1990
12
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Masyarakaat
Massyarakat
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Id.wikipediia.org/wiki/M
Masyarakat, diaakses pada tan
nggal 2 April 2013.
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Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan
persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti
teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit,
kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian
dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
Hukum
Hukum 16 adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan. 17 dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang
politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai
perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi
dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut
pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum,
perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara
perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk
meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional
mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan
lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristoteles menyatakan bahwa
"Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan
peraturan tirani yang merajalela." 18
Gambaran umum pelaksanaan program pembangunan sistem hukum
nasional diungkap oleh Prolegnas, bahwa sebagai kondisi objektif dari pelaksanaan
16

From Old English lagu "something laid down or fixed"; legal comes from Latin legalis, from lex
"law", "statute" (Law, Online Etymology Dictionary; Legal, Merriam-Webster's Online Dictionary); lihat juga
id.wikipwdia.org/wiki/Hukum#cite_ref-4. Diakses pada tanggal 2 April 2013.
17
Robertson, Crimes against humanity, 90; see "analytical jurisprudence" for extensive debate on what
law is; in The Concept of Law Hart argued law is a "system of rules" (Campbell, The Contribution of Legal
Studies, 184); Austin said law was "the command of a sovereign, backed by the threat of a sanction" (Bix, John
Austin); Dworkin describes law as an "interpretive concept" to achieve justice (Dworkin, Law's Empire, 410);
and Raz argues law is an "authority" to mediate people's interests (Raz, The Authority of Law, 3–36).
18
n.b. this translation reads, "it is more proper that law should govern than any one of the citizens:
upon the same principle, if it is advantageous to place the supreme power in some particular persons, they
should be appointed to be only guardians, and the servants of the laws." (Aristotle, Politics 3.16).
Definisi "hukum" dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):
1.
2.
3.
4.

peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa,
pemerintah atau otoritas.
undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
patokan (kaidah, ketentuan).
keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.
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program pembangunan nasional tahun 2000‐2004, masih belum menunjukkan hasil
pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat,
yaitu hukum yang sungguh‐sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak
hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan
tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai‐nilai hukum yang hidup di
dalam masyarakat 19 .
Hukum pidana merupakan bagian/sub‐sistem dari sistem hukum (“legal
system”) yang terdiri dari “legal substance”, “legal structure” dan “legal culture” 20 .
Dengan demikian jika dikaitkan dengan pembaharuan sistem hukum pidana, meliputi
pembaharuan “substansi hukum pidana”, pembaharuan “struktur hukum pidana”
dan pembaharuan “budaya

hukum pidana”.

Dilihat dari sudut penegakannya,

sistem hukum pidana dapat dimaknai sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau
sistem pemidanaan”. Dilihat dari sudut berprosesnya, sistem pemidanaan terdiri
dari sub‐sistem Hukum Pidana Materiil, sub‐sistem Hukum Pidana Formil dan sub‐
sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.
Barda Nawawi Arief 21 menegaskan, bahwa ketiga sub‐sistem itu merupakan
satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena
tidak mungkin hukum pidana dioperasionalisasikan/ ditegakkan secara konkret
hanya dengan salah satu sub‐sistem. Dengan demikian pembaharuan sub‐sistem
Hukum Pidana Materiil diikuti pula oleh pembaharuan sub‐sistem Hukum Pidana
Formil dan sub‐sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi sistem
penegakan hukum pidana/sistem pemidanaan dilakukan melalui rangkaian tahapan
kebijakan,

yaitu

tahap

kebijakan

legislatif/formulatif,

tahap

kebijakan

yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Kalau pada tahap
kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya
sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan
pidana. Pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi
juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan
pidana berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut
19

Prolegnas, Ibid
Barda Nawawi Arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2007, halaman 1- 2
21
Ibid, halaman 3
20
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undang‐undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil,
penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari
pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada
putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana
pidana 22 .
Mata rantai proses tindakan hukum dimulai dari pejabat yang berwenang
untuk penjatuhan pidana, mendasarkan pada ketentuan perundang‐undangan di
bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil

dan hukum pelaksanaan

pidana.
Muladi dalam pidato pengukuhan “Guru Besar Ilmu Hukum Pidana” 23 ,
mengatakan bahwa titik berat pembahasan “Proyeksi Hukum Pidana Materiil
Indonesia Di Masa Datang” pada hukum pidana materiil mengingat bahwa dalam
kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya
merupakan lingkungan keteraturan (legislated environment) bidang hukum ini
sebenarnya merupakan titik awal penyelenggaraan administrasi peradilan pidana
(the adminstration of justice). Bidang hukum yang lain, yakni hukum pidana formil
(law of criminal

procedure) dan hukum pelaksanaan pidana pada hakikitnya

merupakan kelanjutan operasionalisasi dari hukum pidana substantif tersebut.
Apa yang dikemukakan Muladi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum
pidana materiil/substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana
merupakan

sub‐sub

sistem

dari

sistem

pemidanaan

dalam

makna

operasional/funsional. Oleh karenanya adalah hal semestinya jika seseorang
melakukan analisa terhadap salah satu sub‐sistem pemidanaan tersebut, misalnya
hukum pidana substantif/materiil yang bersangkutan juga menganalisa hukum
pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

22

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 31.
23
Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang , Pidato Pengukuhan Guru
Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, halaman 2
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Hukum Berlalu Lintas
Lalu‐Lintas di dalam Undang‐undang No 22 tahun 2009 24 didefinisikan
sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang
dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi
gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas
pendukung.
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan
jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien
melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.
Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan
menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu
lintas dan pengendalian arus di persimpangan.
Ditetapkannya Undang‐Undang Nomor No 22 tahun 2009 tidak dapat
dipisahkan dari jalinan “sistem pemidanaan” dengan ketentuan induknya Kitab
Undang‐Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS). Ketentuan induk dimaksud ada dalam
Buku Kesatu tentang ”Aturan Umum” KUHP/WvS, dari Bab I sampai dengan Bab IX
merupakan sub‐sistem pemidanaan dari sistem hukum pidana materiil yang
berfungsi sebagai “Central Proccessing Unit/CPU” (semacam mesin penggerak) dari
seluruh ketentuan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga. Sub‐sistem pemidanaan
dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku bagi ketentuan perundang‐undangan di
luarnya (UU Nomor 22 Tahun 2009) kecuali ketentuan tersebut menentukan
lain(asas “lex spcesialis derogad legi generalis”).
Ketentuan yang berbunyi, “.......berlaku bagi perbuatan‐perbuatan yang oleh
ketentuan perundang‐undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh
undang‐undang ditentukan lain” dalam Pasal 103 KUHP merupakan petunjuk
keberadaan ketentuan perundang‐undangan baik yang berkualifikasi pidana maupun
administratif. Makna dari perbuatan yang diancam dengan pidana adalah “tindak
pidana” yang dirumuskan dalam ketentuan perundang‐undangan tersebut.
24

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lihat juga
id.wikipedia.org/wiki/Lalu lintas, diakses pada tanggal 2 April 2013.
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Perumusan “tindak pidana”

dalam ketentuan perundang‐undangan dilengkapi

dengan perumusan tentang “pertanggungjawaban pidana” serta perumusan tentang
“pidana dan pemidanaan”. Dalam salah satu makalah, Barda Nawawi Arief 25 merujuk
pandangan Nils Jareborg, bahwa keseluruhan struktur sistem hukum pidana
meliputi:
(1) masalah kriminalisasi (criminalization), perumusan tindak pidana;
(2) masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (sentencing); dan
(3) masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (execution of punishment).
Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah
pokok hukum pidana yaitu:
a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggung
jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
c) sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana.
Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas dalam ketentuan perundang‐undangan
juga merupakan sub‐sistem pemidanaan. Dengan demikian kajian terhadap setiap
kebijakan perumusan sub‐sistem pemidanaan yang tercantum dalam ketentuan
perundang‐undangan hukum pidana materiil tidak dapat dipisah‐lepaskan dengan
“Ketentuan Induk” Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu KUHP/WvS, kecuali
ditentukan lain.
Masalah keselamatan dalam berlau‐lintas tidak hanya terbatas pada
kecelakaan lalu‐lintas, namun lebih luas lagi meliputi tercapainya lingkungan yang
aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Berdasarkan kesepahaman internasional
mengenai keselamatan lalu‐lintas yang tertuang dalam Global Road Safety
Partnership‐GRSP (2008), bahwa keselamatan berlalu‐lintas telah melibatkan
elemen‐elemen pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dengan tujuan utama untuk
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan upaya menurunkan
angka

kematian

serta

luka‐luka

25

akibat

kecelakaan

lalu‐lintas

secara

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam
Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, hal.10, dalam Nils Jareborg menyebutnya sebagai “the structure of
penal system” (lihat : "THE COHERENCE OF THE PENAL SYSTEM" Dalam Criminal Law in Action, J. J. M.
van Dijk, 1988, Arnhem, hal. 329 – 340;
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berkesinambungan terutama pada Negara‐negara berkembang dan transisi. GRSP
meluncurkan Global Road Safety Initiative, program GRSI mefokuskan faktor‐faktor
kunci yang diidentifikasikan

ole Organisasi Kesehatan Dunia/World Health

Organization 2004 pada pencegahan kecelakaan lalu‐lintas yang meliputi;
penggunaan helm, alkohol, manajemen kecepatan dan keselamatan pejalan kaki
serta pemakai jalan yang rentan terhadap kecelakaan.

Tata Cara dan Prosedur Penindakan Pelanggaran

TIDAK

YA
SISA
TITIPAN
DENDA

TILANG

PETUGAS
PENINDAK

SIDANG
TILANG

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "tindak pidana Undang‐Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" adalah:
a.

mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan
ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan
pada jalan;

b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat
Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda lulus uji
kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut
ketentuan peraturan perundang‐undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau
dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
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c.

tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang‐undangan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tentang penomoran, persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan
kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

d. kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor
kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang
bersangkutan;
e.

pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas
jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu‐rambu, atau tanda yang
ada dipermukaan jalan;

f.

pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan,
cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan
membongkar barang;

g.

pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan

h. pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.
Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan
Belangko Tilang, yang paling sedikit berisi kolom mengenai:
a.

identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;

b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
c.

hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;

d. barang bukti yang disita;
e.

jumlah uang titipan denda ke bank, hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.

f.

tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;

g.

pemberian kuasa;

h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
i.

berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;

j.

hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan

k.

catatan petugas penindak, apabila pelanggar tidak mau tanda tangan dalam
Belangko Tilang, catatan jumlah pelanggaran yang telah dilakukan sebagai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.
Surat Tilang tersebut harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan

pelanggar dan menjadi dasar bagi pelanggar untuk hadir di persidangan atau
21

pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang,
petugas harus memberikan catatan.
Selanjutnya, Penyidik PNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada
pengadilan melalui penyidik POLRI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan
Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.
Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat
terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank
yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat
Tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang, dan dapat
dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.
Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (1) PP 80/2012 disebutkan bahwa petugas
pemeriksa dalam hal ini Polisi dan PPNS dibidang LLAJ / PPNS Dishub dapat
melakukan penyitaan atas SIM, STNK, Surat Ijin Penyelenggaraan Angkutan Umum,
Tanda bukti lulus uji, barang muatan, dan kendaraan bermotor yang digunakan
untuk melakukan pelanggaran.
Kewajiban bagi pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membayar
denda pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dipermudah dengan adanya
ketentuan mengenai titipan uang denda yang dilakukan oleh pelanggar pada saat
penerbitan Surat Tilang melalui penitipan ke bank yang ditunjuk. Pembayaran uang
denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya
putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan
cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Pada dasarnya, setiap surat tilang harus ditandatangani oleh petugas
pemeriksa dan pelanggar (Pasal 27 ayat [1] PP 80/2012). Kalaupun pelanggar tidak
bersedia menandatangani surat tilang, petugas harus memberi catatan pada surat
tilang (Pasal 27 ayat [4] PP 80/2012). Petugas kepolisian yang melakukan penindakan
pelanggaran lalu lintas akan menerbitkan surat tilang dengan cara mengisi blangko
tilang yang berisi antara lain (Pasal 25 ayat [2] PP 80/2012):
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a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
d. barang bukti yang disita;
e. jumlah uang titipan denda ke bank;
f.

tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;

g. pemberian kuasa;
h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
i.

berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;

j.

hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan

k. catatan petugas penindak.
Pemberian uang titipan denda ke bank, hanya diisi apabila pelanggar tidak
menghadiri sidang (Pasal 25 ayat [3] PP 80/2012). Jadi, denda atas pelanggaran lalu
lintas bisa dititipkan. Pelanggar dapat menitipkan uang denda pelanggaran lalu lintas
melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan menyertakan surat tilang yang
telah ditandatangani oleh petugas kepolisian dan pelanggar (Pasal 27 ayat [2] huruf a
jo. Pasal 29 ayat [2] PP 80/2012). Bukti penitipan uang denda dinyatakan sah apabila
(Pasal 31 ayat [1] PP 80/2012):
a. dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang
denda dilakukan secara tunai; atau
b. format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang
ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.
Besarnya uang denda yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan
dalam putusan pengadilan (Pasal 30 ayat [3] PP No. 80/2012).
Apabila uang yang telah dititipkan melalui bank ternyata lebih besar dari yang
ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka jaksa memberitahu pelanggar melalui
petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 hari kerja sejak
putusan diterima, dan jika tidak diambil dalam jangka kurun waktu 1 tahun maka sisa
uang titipan disetorkan ke Kas Negara (Pasal 30 ayat [2] dan [3] PP 80/2012).
Apabila pengadilan menetapkan denda yang lebih kecil dari titipan uang
denda, maka kewajiban jaksa penuntut umum untuk memberitahukan kepada
pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan denda. Apabila dalam waktu 1
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(satu) tahun sejak penetapan pengadilan, kelebihan uang titipan denda tidak diambil
maka kelebihan uang titipan denda disetorkan ke kas Negara.
Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada prinsipnya tidak
dilakukan penyitaan, akan tetapi untuk menjamin keselamatan dan keamanan lalu
lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor
yang diduga digunakan untuk tindakan pidana atau dari hasil tindak pidana. Selain
tindakan penyitaan, petugas pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada
pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan
persyaratan laik jalan untuk melakukan: pemenuhan persyaratan teknis dan
persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau uji berkala ulang. Dalam hal
kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan,
petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan
bermotor.
Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada Pengemudi yang melakukan
pelanggaran adalah sebagai berikut:
a.

pemberian tanda atau data pelanggaran pada SIM jika pelanggar melakukan
pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b.

pencabutan sementara SIM jika pengemudi melakukan pengulangan
pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.; atau

c.

pencabutan SIM yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri.
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BAB III
HASIL KAJIAN DAN ANALISIS
A.

DESKRIPSI PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTI PELANGGARAN
(TILANG) DALAM BERLALU LINTAS SAAT INI
Deskripsi perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang)
dalam berlalu‐intas saat ini dibuktikan dengan data tingginya angka pelanggaran lalu‐
lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu‐lintas yang terjadi.
Banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu‐lintas sehingga menjadi
pemicu kecelakaan. Tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu‐lintas tanpa
kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu‐lintas dan pada
gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu‐lintas. Penegakan hukum lalu‐
lintas yang masih parsial dirasakan belum efektif dan efisien dalam menekan angka
kecelakaan lalu‐lintas dan dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
Pelanggaran lalu‐lintas yang berpotensi timbulnya kecelakaan lalu‐lintas
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti; 1. penegakan hukum/law
enforcement, 2. kondisisi sarana dan prasarana lalu‐lintas, 3. kualitas individu
meliputi: knowledge, skill, attitude (sikap mental), menyepelekan dan kepatuhan
seperti jam karet, 4. Kondisi social budaya seperti ketidak jelasan tentang benar dan
salah “the other do the same “, dilemma faktor ekonomi, sosial, kesulitan mencari
pigur panutan.
Terhadap pelanggaran lalu‐lintas, Kepolisian DKI Jaya pernah melakukan
berbagai “Operasi Lalu‐Lintas” yaitu:
1.

Operasi Ketupat, digelar dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan umat
Islam dalam rangka merayakan hari Idul Ftri dan Idul Adha dan sudah menjadi
issue nasional tentang “mudik lebaran”;

2.

Operasi Lilin, digelar dalam rangka mendukung umat nasrani merayakan Hari
Natal dan Tahun Baru dan issue yang muncul terror dan pengerusakan gereja;

3.

Operasi Zebra, digelar dalam rangka penindakan segala bentuk pelanggaran
yang menggangu keamanan dan ketertiban, kelancaran dan bahkan keselamatan
berlalu‐lintas di jalan raya;
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4.

Operasi Simpatik, digelar dalam rangka menciptakan kondisi bila bertepatan
dengan event nasional seperti, Pemilu, ada tamu Negara Asing (dalam skala
besar, seperti Pertemuan ASEAN, OPEC, ASEAN GAMES. Operasi ini lebih bersifat
teguran dan himbauan untuk patuh pada hukum;

5.

Backup/Bantuan dilakukan dalam rangka mendukung fungsi serse apabila terjadi
arus narkoba, terorisme dan pencurian kendaraan bermotor/curanmor;

6.

Operasi Kawasan, dilakukan dalam rangka mendukung wibawa pemerintah dan
kesadaran hukum masyarakat di kawasan tertentu, contoh di jalan protocol
utama.

Berikut ini dikemukakan data yang berkaitan secara langsung dengan pelanggaran
lalu‐lintas dan akibat dari pelanggaran yang dapat dipahami dari Tabel I tentang
“Registrasi Kendaraan Bermotor”, Tabel II tentang “Data Pelanggaran Lalu‐Lintas”,
Tabel III tentang “Jenis Pelanggaran Yang Melibatkan Kendaraan Roda Dua dan
Jenis Pelanggaran Yang Melibatkan Kendaraan Roda Empat”.

Tabel I tentang “Regristrasi Kendaraan Bermotor”

TREND JUMLAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIREGISTRASI
DITLANTAS POLDA SE INDONESIA (KECUALI RANMOR TNI/POLRI)
DARI TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

NO
1
2
3
4
5

TAHUN
2011
2012
8.540.352
9.524.666
1.920.038
1.945.288
4.257.381
4.723.315
69.204.675
77.755.658
270.611
280.372
84.193.057
94.229.299

JENIS KENDARAAN
MOBIL PENUMPANG
MOBIL BUS
MOBIL BARANG
SEPEDA MOTOR
RANSUS
JUMLAH

Tabel II tentang “Data Pelanggaran Lalu‐Lintas”
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TREND
12%
1%
11%
12%
4%
12%

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS
TAHUN 2012

RATA-RATA
NO

URAIAN

2012

BULAN

HARI

JAM

1

TILANG

4.347.260

362.272

11.910

496

1.422.931
5.770.191

118.576
480.849

3.898
15.808

162
659

2

TEGURAN
JUMLAH

PERBANDINGAN JUML;AH RANMOR DAN JUMLAH GAR
5.770.191 : 94.229.299
1 : 12, JADI SETIAP 12 RANMOR MELAKUKAN 1 KALI
PELANGGARAN

Tabel III tentang “Jenis Pelanggaran Yang Melibatkan Kendaraan Roda Dua dan
Jenis Pelanggaran Yang Melibatkan Kenadaraan Roda Empat”
JENIS PELANGGARAN YANG MELIBATKAN RD 2
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

JENIS PELANGGARAN
RODA DUA
Kecepatan
Helm
Kelengkapan kendaraan
Surat‐surat
Boncengan lebih dari dua orang
Marka/rambu
Melawan arus
Lain‐lain

2012
128.072
489.162
510.230
828.279
140.435
610.773
118.968
165.090

%
4%
16%
17%
28%
5%
20%
4%
6%

JENIS PELANGGARAN YANG MELIBATKAN RD 4

1
2
3
4
5
6
7
8

JUMLAH
RODA EMPAT/LEBIH
Kecepatan
Muatan
kelengkapan kendaraan
surat‐surat
sabuk keselamatan
marka/rambu
melawan arus
lain‐lain
JUMLAH
JUMLAH R2 DAN R4/LEBIH

2.991.009

100%

42.467
135.108
204.782
352.950
83.445
452.568
13.085
71.846
1.356.251
4.347.260

3%
10%
15%
26%
6%
34%
1%
5%
100%

Tabel IV tentang “Tata Cara dan Prosedur Penindakan Pelanggaran
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TIDAK

YA
SISA
TITIPAN
DENDA

PETUGAS
PENINDAK

TILANG

SIDANG
TILANG

Tabel V di bawah ini menunjukkan “Alur Penindakan Terhadap Pelanggar” diteruskan
tentang “Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu‐Lintas
Angkutan Jalan”
Tabel V tentang “Penindakan Terhadap Pelanggar”
DITINDAK
POLRI

CARA BAYAR
TITIPAN DENDA

PELANGGAR

TELLER

BANK BRI
• BUKTI SETOR
TITIPAN DENDA

• BERKAS
PERKARA

• REK . PNBP HASIL
DENDA TILANG
• REK . INSENTIF
POLRI & PPNS
• REK. PELANGGAR
(SISA TITIPAN)

PENGADILAN

ATM

• GIRO KAS NEGARA
(PNBP HASIL DENDA
TILANG )

REKENING POLRI
(INSENTIF TILANG)
SISA UANG TITIPAN KEMBALI
KPD PELANGGAR

PUTUSAN
DENDA

MASUK REK. YBS ATAU AMBIL
MELALUI TELLER DG BUKTI
PUTUSAN PENGADILAN

1) Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan
berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
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c. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
d. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang‐Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat
Tilang.
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "tindak pidana Undang‐Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" adalah:
H. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan
ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada
jalan;
I. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda lulus uji kendaraan
yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan
perundang‐undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya
tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
J. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang‐undangan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tentang penomoran, persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan
kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
K. kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor
kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang
bersangkutan;
L. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan
dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu‐rambu, atau tanda yang ada
dipermukaan jalan;
M. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara
menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar
barang;
N. pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan
O. pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.
Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan
Belangko Tilang, yang paling sedikit berisi kolom mengenai:
l.

identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
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m. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
n. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
o. barang bukti yang disita;
p. jumlah uang titipan denda ke bank, hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
q. tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
r. pemberian kuasa;
s. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
t. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
u. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
v. catatan petugas penindak, apabila pelanggar tidak mau tanda tangan dalam
Belangko Tilang, catatan jumlah pelanggaran yang telah dilakukan sebagai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.
Surat Tilang tersebut harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan
pelanggar dan menjadi dasar bagi pelanggar untuk hadir di persidangan atau
pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang,
petugas harus memberikan catatan.
Selanjutnya, Penyidik PNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada
pengadilan melalui penyidik POLRI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan
Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.
Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat
terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank
yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat
Tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang, dan dapat
dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.
Selanjutnya, disebutkan bahwa petugas pemeriksa dalam hal ini Polisi dan
PPNS dibidang LLAJ / PPNS Dishub dapat melakukan penyitaan atas SIM, STNK, Surat
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Ijin Penyelenggaraan Angkutan Umum, Tanda bukti lulus uji, barang muatan, dan
kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. 26
Kewajiban bagi pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membayar
denda pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dipermudah dengan adanya
ketentuan mengenai titipan uang denda yang dilakukan oleh pelanggar pada saat
penerbitan Surat Tilang melalui penitipan ke bank yang ditunjuk. Pembayaran uang
denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya
putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan
cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Pada dasarnya, setiap surat tilang harus ditandatangani oleh petugas
pemeriksa dan pelanggar 27 . Kalaupun pelanggar tidak bersedia menandatangani
surat tilang, petugas harus memberi catatan pada surat tilang 28 . Petugas kepolisian
yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas akan menerbitkan surat tilang
dengan cara mengisi blangko tilang yang berisi antara lain 29 :
a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
d. barang bukti yang disita;
e. jumlah uang titipan denda ke bank;
f.

tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;

g. pemberian kuasa;
h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
i.

berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;

j.

hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan

k. catatan petugas penindak.
Pemberian uang titipan denda ke bank, hanya diisi apabila pelanggar tidak
menghadiri sidang 30 . Jadi, denda atas pelanggaran lalu lintas bisa dititipkan.
Pelanggar dapat menitipkan uang denda pelanggaran lalu lintas melalui bank yang
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Lihat Pasal 32 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2012.
Lihat Pasal 27 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2012
28
Lihat Pasal 27 ayat (4) PP No. 80 Tahun 2012
29
Lihat Pasal 25 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2012
30
Lihat Pasal 25 ayat (3) PP No. 80 Tahun 2012
27

31

ditunjuk oleh Pemerintah dengan menyertakan surat tilang yang telah
ditandatangani oleh petugas kepolisian dan pelanggar 31 . Bukti penitipan uang denda
dinyatakan sah apabila 32 :
a. dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang
denda dilakukan secara tunai; atau
b. format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang
ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.
Besarnya uang denda yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan
dalam putusan pengadilan 33 . Apabila uang yang telah dititipkan melalui bank
ternyata lebih besar dari yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka jaksa
memberitahu pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang
titipan paling lama 14 hari kerja sejak putusan diterima, dan jika tidak diambil dalam
jangka kurun waktu 1 tahun maka sisa uang titipan disetorkan ke Kas Negara 34 .
Apabila pengadilan menetapkan denda yang lebih kecil dari titipan uang
denda, maka kewajiban jaksa penuntut umum untuk memberitahukan kepada
pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan denda. Apabila dalam waktu 1
(satu) tahun sejak penetapan pengadilan, kelebihan uang titipan denda tidak diambil
maka kelebihan uang titipan denda disetorkan ke kas Negara.
Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada prinsipnya tidak
dilakukan penyitaan, akan tetapi untuk menjamin keselamatan dan keamanan lalu
lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor
yang diduga digunakan untuk tindakan pidana atau dari hasil tindak pidana. Selain
tindakan penyitaan, petugas pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada
pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan
persyaratan laik jalan untuk melakukan: pemenuhan persyaratan teknis dan
persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau uji berkala ulang. Dalam hal
kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan,
petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan
bermotor.
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Lihat Pasal 27 ayat (2) huruf a jo Pasal 29 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2012
Lihat Pasal 31 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2012
33
Lihat Pasal 30 ayat (3) PP No. 80 Tahun 2012
34
Lihat Pasal 30 ayat (2) dan (3) PP No. 80 Tahun 2013
32

32

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada Pengemudi yang melakukan
pelanggaran adalah sebagai berikut:
d. pemberian tanda atau data pelanggaran pada SIM jika pelanggar melakukan
pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
e. pencabutan sementara SIM jika pengemudi melakukan pengulangan pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.; atau
f. pencabutan SIM yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri.
Upaya penindakan terhadap pelanggar tidak dapat dipisah‐lepaskan dengan
kepatuhan pelanggar yang terkait dengan perilakunya.
Dalam ilmu psikologi sosial, perilaku pelanggaran lalu lintas dapat didekati
dengan konsep sikap. Sikap didefinisikan sebagai “a psychological tendency that is
expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor”
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Atau, “a summary evaluation of an object of thought….encompass affective,
behavioral, and cognitive responses” 36 . Dengan kata lain sikap adalah penilaian atau
evaluasi yang diberikan oleh individu terhadap suatu obyek dengan derajat suka
sampai tidak suka. Sikap juga memiliki komponen afektif, tingkah laku, dan kognitif.
Artinya sikap seseorang dapat ditampilkan dalam bentuk afek/emosi (misal, marah
atau kagum), tingkah laku (misal, melakukan atau tidak melakukan), atau pikiran
(misal, mendukung atau tidak mendukung). Dalam berbagai domain tingkah laku
manusia, sikap sangat penting karena memiliki tiga tingkat implikasi: individual,
interpersonal, dan societal 37 . Pada individual level, sikap memengaruhi persepsi, cara
berpikir, sikap lain dan tingkah laku orang. Pada interpersonal level, sikap membantu
memprediksi dan mengontrol reaksi orang lain, jika ia diketahui. Pada societal level,
sikap merupakan inti dari kerjasama atau konflik antarkelompok.
Perilaku pelanggaran aturan lalu lintas didorong oleh sikap terhadap
pelanggaran itu sendiri, sikap terhadap hukum/aturan lalu lintas, sikap terhadap
polantas, yang tentu memiliki implikasi di tiga level individual, interpersonal, dan
societal. Hampir semua perilaku pelanggaran dimunculkan oleh pengambilan
keputusan yang disadari (conscious decision making), sehingga berguna jika kita
35

Eagly,, A. H., & Chaiken, S (1993). The psychology of attitude. Forth Worth, TX; Harcourt, Brace, &
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mengeksplorasi bagaimana sikap dan motivasi akan keputusan itu. Lebih spesifik,
terkait sikap, diduga pengguna jalan tidak mematuhi aturan lalu lintas dan
cenderung melakukan pelanggaran karena memiliki: 1) Sikap positif terhadap
pelanggaran lalu lintas, 2) Sikap negatif terhadap hukum lalu lintas, 3) Sikap negatif
terhadap polantas. Sikap‐sikap ini didorong oleh motivasi pelanggaran, apakah motif
instrumental dan normatif.
Tingkah laku berkendara yang tidak biasa (aberrant driving behavior) dapat
dibedakan menjadi tiga jenis: lapses, errors, violation 38 . Lapses mewakili problem
perhatian dan memori, umumnya dialami orang tua dan perempuan, kadang tidak
berbahaya namun memalukan. Errors mewakili kegagalan observasi dan penilaian,
seperti tidak melihat rambu/kendaraan lain, gagal belok, di mana tingkah laku ini
lebih berbahaya dan semua pengendara mengalaminya. Violations mewakili tingkah
laku berkendara yang beresiko dan dilakukan dengan sengaja, seperti mengebut dan
menerabas lampu merah, di mana anak muda dan laki‐laki cenderung lebih terlibat
dalam tingkah laku. Yang menjadi fokus dalam pembahasan dalam tulisan ini adalah
violations atau pelanggaran.
Pelanggaran lalu‐lintas yang dapat berujung pada terjadinya kecelakaan lalu‐
lintas dikaitkan ketentuan perundang‐undangan yang ada dapat dianalisis dari uraian
di bawah ini.
“Ketentuan Pidana “ dalam Bab XX Undang‐Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu‐Lintas dan Angkutan Jalan.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 273 (Kejahatan)
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki
Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau
kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka
berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak
dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 274 (Pelanggaran)
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan
dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada
fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
Pasal 275
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada
fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas
Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pelanggaran)
(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak
berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).(Kejahatan)
Pasal 276 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak
singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
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Pasal 277 (Kejahatan)
Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta
tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau
memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam
negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 278 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di
Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga
pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada
kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 279 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi
perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 280 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
Pasal 281 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki
Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 282 (Pelanggaran)
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat
(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
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Pasal 283 (Pelanggaran)
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).
Pasal 284 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 285 (Pelanggaran)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama,
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,
kanlpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih
di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson,
lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu
gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur
kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan,
penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 286 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di
Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 287 (Pelanggaran)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana
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kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d
atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)
huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan yang
menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar
aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 288 (Pelanggaran)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat
menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang
dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana
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dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil
barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat
keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 289 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang
duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
Pasal 290 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain
Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah‐rumah dan tidak mengenakan
sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 291 (Pelanggaran)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar
nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 292 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang
mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 293(Pelanggaran)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa
menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan
lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling
banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Pasal 294 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau
berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat
tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 295 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur
atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 296 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara
kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu
kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 297 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).
Pasal 298 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang
segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat
berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 299 (Pelanggaran)
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Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja
berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda‐benda yang
dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling
banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Pasal 300 (Pelanggaran)
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan
atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau
mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c; b. tidak
memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan
Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau c. tidak
menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 huruf e
Pasal 301 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak
menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 302 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang
tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan
penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain
yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 303(Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali
dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat 4 huruf a, huruf b, dan
huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 304
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan
tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan
atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk
keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan
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pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 305 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang
khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan,
pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi
dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 306 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi
surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 307 (Pelanggaran)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang
yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
Pasal 308 (Pelanggaran)
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan
orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; b. tidak
memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; c. tidak memiliki izin menyelenggarakan
angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat
(1) huruf c; atau d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173.
Pasal 309 (Pelanggaran)
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian
kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah).
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Pasal 310 (Kejahatan)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 311(Kejahatan)
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan
cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
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(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang
lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).
Pasal 312 (Kejahatan)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan
Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak
memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 313 (Pelanggaran)
Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah).
Pasal 314 (Pidana Tambahan)
Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti
kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas
Pasal 315 (Pertanggungjawaban pidana korporasi)
(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum
dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain
pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang
ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin trayek atau izin
operasi bagi kendaraan yang digunakan.
Pasal 316 (Kualifikasi Juridis, Kejahatan dan Pelanggaran)
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276,
Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285,
Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293,
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Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301,
Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309,
dan Pasal 313 adalah pelanggaran. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah
kejahatan.
Pasal 317
Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda
sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
Mengawali

analisis terhadap “Ketentuan Pidana”, dikemukakan terlebih

dahulu bahwa Bab tersebut dapat dimaknai sebagai “Aturan yang memungkinkan
pelaku dijatuhi pidana” atau yang lebih ilmiah, merupakan “Syarat Pemidanaan”.
Ilmu pengetahuan hukum pidana menetapkan syarat pemidanaan terdiri dari
; “Unsur Tindak Pidana”, “Unsur Pertanggungjawaban Pidana” dan Pidana,
Pemidanaan.
Unsur Tindak Pidana dalam Bab Ketentuan Pidana dari Pasal 273 sampai
dengan Pasal 313 dapat ditentukan dari formulasi “perbuatan” setiap pasal yang ada
awalan “ME”, seperti; “mengemudikan”. Unsur tindak pidana di samping dipahami
dari awalan “ME” (kata kerja), juga dapat dianalisis adanya “kualifikasi juridis”.
Kualifikasi juridis adalah penyebutan oleh Pembentuk Undang‐Undang

apakah

formulasi tindak pidana tersebut merupakan “Kejahatan atau Pelanggaran”.
Penetapan kualifikasi juridis tersebut merupakan “kewajiban” karena induk /KUHP
(WvS) membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pe nyebutan kualifikasi
juridis

berdampak secara juridis, artinya berbagai formulasi Buku I KUHP/WvS

berkaitan/tidak bisa dipisah‐lepaskan dengan “kejahatan dan pelanggaran”, contoh
Formulasi Pasal 53 ayat 1; Mencoba melakukan kejahatan dipidana……., Pasal 54 ;
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Analisis ini memudahkan penegak
hokum untuk menetapkan pasal‐pasal yang kualifikasi juridisnya “kejahtan” dapat
dilakukan dengan tindak pidana “percobaan” dan juga dapat dilakukan dengan
tindak pidana “pembantuan”.
Dalam Bab XX tentang “Ketentuan Pidana” diformulasikan sejumlah 44
(empat puluh empat) pasal yang terdiri dari “Tindak Pidana” baik berupa “Kejahatan
dan Pelanggaran” dengan klasifikasi: Pelanggaran ada pada Pasal 274, Pasal 275 ayat
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(1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal
284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal
292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal
300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal
308, Pasal 309, dan Pasal 313 dan Kejahatan ada pada Pasal 273, Pasal 275 ayat (2),
Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312. Formulasi ketentuan Pasal 314
tentang “Pidana Tambahan”, Pasal 315 tentang “Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi” dan Pasal 316 tentang formulasi “kualifikasi Juridis, Kejahatan dan
Pelanggaran”), Pasal 317 tentang “Klausul Besarnya Denda Jika Terjadi Fluktuasi Nilai
Rupiah Yang Berkaitan Dengan Nilai Denda”.
Beberapa kejanggalan tampak dalam formulasi ketentuan pidana dalam UU LLAJ
yaitu:
1. Ada kejanggalan dalam ancaman pidana di Pasal 274 (1); Setiap orang yang
melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00
(dua

puluh empat juta rupiah). Kualifikasi juridis Pasal 274 adalah

“pelanggaran” dan semua “pelanggaran” selain Pasal 274 ancaman maksimal
kurungan 6 bulan dan minimal kurungan 15 hari atau denda maksimal Rp.
1.500.000,‐(Pasal 313 pelanggaran)

minimal Rp. 100.000,‐ (Pasal 297

Pelanggaran).
2. Kejanggalan dalam formulasi Pasal 311 (Kejahatan) dan Pasal 273 (Kejahatan).
(Pasal 311 (Kejahatan) ayat 1 maksimal penjara 1(satu) tahun atau denda paling
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun di ayat 2 nya maksimal penjara
2 tahun atau denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), di ayat 3 nya maksimal
penjara 4 tahun atau denda Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan di ayat 4
nya maksimal penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terakhir di ayat 5 nya pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Logika “Pola Pemidanaannya” jika maksimal penjara 1 tahun denda maksimal 3
juta rupiah, maka maksimal penjara 2 tahun maksimal dendanya 6 juta rupiah.
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Demikian seterusnya maksimal penjara 4 tahun, tentu maksimal dendanya 12
juta rupiah , maksimal penjara 10 tahun, maksimal denda 30 juta rupian dan
maksimal penjara 12 tahun, maksimal denda 36 juta rupiah. Kesimpulannya, ada
ketidak konsistensian dalam menetapkan pola pemidanaan di Pasal 311.
Ketidak konsistensian pola pemidanaan Pasal 311 di atas dapat terjadi juga di
formulasi Pasal 273.
Ayat 1 maksimal penjara 6 bulan, denda 12 juta rupiah. Ayat 2 maksimal penajara
1 tahun, denda 24 juta rupiah. Ayat 3 maksimal penjara 5 tahun, denda 120 juta
rupiah. Ayat 4 maksimal penjara 6 bulan, denda 1,5 juta rupiah. Ketidak
konsistensian ada dalam ketentuan ayat 4 ini, karena

Pembentuk Undang‐

Undang tampaknya beranggapan ayat 4 ini berkualifikasi juridis “pelanggaran”,
padahal di ayat 1 maksimal penjara 6 bulan, denda 12 juta rupiah.
Unsur pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan pidana dapat dipahami
dari setiap pasal ada kata “sengaja”. Sengaja tidak diformulasikan dalam semua
tindak pidana di ketentuan pidana tersebut, namun secara teoritik hokum pidana
bahwa

kata

“sengaja”

“melebur”

dalam

unsure

“perbuatan”,

seperti

“mengemudikan” meskipun tidak disertakan kata “sengaja”, diartikan bahwa
perbuatan tersebut dilakukan dengan “sengaja”.
Pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan pidana undang‐undang ini
yang menarik adalah terhadap pelaku korporasi seperti tampak dalam formulasi
Pasal 315 (Pertanggungjawaban pidana korporasi);
(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum
dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain
pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang
ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin trayek atau izin
operasi bagi kendaraan yang digunakan.
Analisis Pasal 315 ayat 1 bahwa yang melakukan tindak pidana LLAJ adalah
Korporasi dan pertanggungjawaban pidananya/yang dapat dipidana adalah korporasi
atau pengurusnya atau korporasi dan pengurusnya.
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Analisis Pasal 351 ayat 2 terhadap pengurus selain dapat dipidana sesuai
ancaman pasal yang dilanggar, pengurus dapat dipidana denda maksimal tiga kali ( 3
kali) denda yang diancamkan dalam pasal yang dilanggar. Jelas formulasi tersebut
merupakan “pemberatan” bagi pengurus yang melakukan tindak pidana LLAJ.
Analisis Pasal 351 ayat 3 pemberatan bagi korporasi yang melakukan tindak
pidana LLAJ adalah pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau
pencabutan izin trayek atau izin operasi bagi kendaraan yang digunakan. Pidana
tambahan ini lebih bersifat “Tindakan”. Formulasi demikian terkait dengan model
sanksi yang dapat dijatuhkan dalam system pemidanaan yaitu “Double Track
System”/ Sistem Dua Jalur ( Pidana dan Tindakan).
Pidana dan pemidanaan dalam formulasi ketentuan pidana di UU LLAJ.
Analisis menarik terhadap pidana ada pada “Strafmaat”/volume/besarnya denda.
Dalam ketentuan pidana diformulasikan maksimal denda Rp. 120.000.000 (seratus
dua puluh juta rupiah) dan minimal Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Volume denda yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan masalah juridis, jika denda
tersebut

tidak

dibayar.

Dalam

ketentuan

pidana

“tidak”

diformulasikan

“pedoman/aturan pemidanaan” untuk denda yang tidak dibayar.
Secara sistem pemidanaan, ketentuan pidana dalam ketentuan perundang‐
undangan khusus/UU LLAJ terjalin secara sistem dengan induknya KUHP/WvS yaitu
formulasi Pasal 30 (Pasal 103 KUHP/WvS, bahwa “Ketentuan dalam Bab I sampai
dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan‐perbuatan yang oleh ketentuan
perundang‐undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang‐
undang ditentukan lain). Ketentuan dalam Buku Kesatu tentang ”Aturan Umum”
KUHP/WvS, dari Bab I sampai dengan Bab IX merupakan sub‐sistem pemidanaan dari
sistem hukum pidana materiil yang berfungsi sebagai “Central Proccessing Unit/CPU”
(semacam mesin penggerak) dari seluruh ketentuan dalam Buku Kedua dan Buku
Ketiga. Sub‐sistem pemidanaan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku bagi
ketentuan perundang‐undangan di luarnya kecuali ketentuan tersebut menentukan
lain(asas “lex spcesialis derogad legi generalis”).
Ketentuan yang berbunyi, “.......berlaku bagi perbuatan‐perbuatan yang oleh
ketentuan perundang‐undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh
undang‐undang ditentukan lain” dalam Pasal 103 KUHP merupakan petunjuk
48

keberadaan ketentuan perundang‐undangan baik yang berkualifikasi pidana maupun
administratif. Makna dari perbuatan yang diancam dengan pidana adalah “tindak
pidana” yang dirumuskan dalam ketentuan perundang‐undangan tersebut.
Perumusan tentang “tindak pidana”

dalam ketentuan perundang‐undangan

dilengkapi dengan perumusan tentang “pertanggungjawaban pidana” serta
perumusan tentang “pidana dan pemidanaan”. Pedoman/Aturan pemidanaan
untuk denda yang tidak dibayar tidak diformulasikan dalam Undang‐Undang Lalu‐
Lintas dan Angkutan Jalan sehingga secara sistem berlakulah aturan/pedoman
pemidanaan dalam induknya/KUHP (Pasal 30). Kenyataan demikian sebenarnya
bukanlah merupakan masalah juridis, tetapi jika dianalisis dari volume pengganti
denda yang tidak dibayar (Pasal 30 KUHP/WvS), yaitu setiap Rp.7,50 (tujuh rupiah
lima puluh sen) kurungan penggantinya 1 (satu) hari, maka maksimal kurungan
pengganti denda adalah 6 (enam) bulan, kecuali ada pemberatan pidana denda
seperti perbarengan, kurungan penggantinya maksimal 8 (delapan). Secara
matematis Rp.1000,‐ pidana denda tidak dibayar, kurungan penggantinya selama
134 (seratus tiga puluh empat hari/4 bulan 2 minggu), Rp.2000,‐ kurungan
penggantinya 9 (sembilan bulan) dan pelaku hanya menjalani kurungan pengganti 6
(enam bulan). Pemahaman seperti ini, membuat pelaku tindak pidana UU LLAJ
cenderung memilih kurungan pengganti denda daripada harus membayar denda
yang dijatuhkan.
Analisis tentang pidana juga terhadap penetapan sistem “perumusan
ancaman pidana”. Secara teoritik ada sistem; tunggal, kumulatif, alternative dan
gabungan. Ketentuan pidana dalam UU LLAJ

menggunakan dua sistem yaitu

“Alternatif dan Gabungan”. Dari seluruh pasal di ketentuan pidana hanya formulasi
Pasal 310 yang menggunakan sistem perumusan ancaman pidana “Gabungan”,
sedang seluruh pasal lainnya menggunakan sistem “Alternatif”.
Dalam kajian/analisis teoritik, yang perlu menjadi pertimbangan Pembentuk Undang‐
Undang

adalah

sistem

“gabungan”.

Gabungan

berarti

antara

sistem

“kumulatif”dengan sistem “alternative”. Dalam formulasi ketentuan pidana yang
bersistem “gabungan” tentu dipertanyakan “KEPASTIAN”, bahwa dalam formulasi
satu pasal dengan dua sistem. Artinya hakim boleh memilih sistem “kumulatif” dan
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juga memilih sistem “alternative”. Pertanyaannya di mana letak kepastiannya kalau
dalam satu pasal sistem “kumulalif” tentu lebih berat dengan sistem “alternative”.
Di samping UU LLAJ 22 Tahun 2009, ada Peraturan Pemerintah yang terkait juga
dengan bidang lalu‐lintas. Perturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor
80 Tahun 2012

Analisis Terhadap Efektivitas Ketentuan dalam PP 80/2012
Untuk menganalisis ketentuan‐ketentuan dalam PP 80/2012 ditinjau dari segi
efektivitas keberlakuannya dalam masyarakat mengacu kepada teori peraturan
perundang‐undangan. Berbicara mengenai efektivitas suatu peraturan perundang‐
undangan, terdapat tiga acuan yang dapat dipergunakan yaitu secara filosofis,
yuridis, dan sosiologis. Dalam hal ini, teori‐teori dalam ilmu peraturan perundang‐
undangan akan dipergunakan untuk menganalisis keberlakukan PP 80/2012 secara
yuridis.
Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum adalah pengaruh hukum
terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah prilaklu
warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat
berprilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka
dapat dikatakan bahwa hukum ynag bersangkutan adalah efektif.
Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau prilaku, maka
diperlukan kondisi tertentu yaitu:
1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama,
supaya hukum benar‐benar dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat,
maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam
masyarakat.
2. Diposisi untuk berperilaku, artinya hal‐hal yang menjadi pendorong bagi manusia
untuk berprilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berprilaku
tertentu oleh karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum
maka keuntunganya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila
kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan untung rugi, maka penegakan
hukum senatisa selalu diawasi secara ketat, Misal seorang pengemudi kendaraan
bermotor, hampir‐hampir mustahil menerobos lampu merah yang didekat lampu
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merah tersebut ada Polisi Lalu Lintas yang menjaga, atau baik truk mengangkut
muatan lebih bila harus masuk jembatan timbang kena tilang, dan di Pengadilan
dijatuhi Pidana penjara tiga bulan atau denda Rp. 3. 000.000,‐
Terdapat setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu
lintas, yaitu:
1.

Faktor Yudiris
Mengacu kepada teori Hans Kelsen, bahwa peraturan yang ada di bawahnya

harus bersumber dan berdasar pada peraturan yang berada di atasnya, maka sudah
seharusnyalah suatu ketentuan hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang berada di atasnya.Faktor hukumnya sendiri yang harus
menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti
ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaanya,
peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi
luasnya interprestasi petugas hukum.
Dari sudut pandang substansi hukum, sebetulnya secara kasat mata tidak
ditemukan adanya pertentangan antara PP 80/2012 dengan peraturan di atasnya,
yaitu UU 22/2009. PP 80/2012 itu sendiri dibentuk berdasarkan kewenangan
delegasi yang terdapat di dalam UU 22/2009. Pengaturan mengenai pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan diatur di dalam Pasal 264 ‐272 UU 22/2009.
Dari sudut pandang subyek yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan dan penindakan, baik PP 80/2012 telah mengatur sejalan dengan
ketentuan dalam UU 22/2009 bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam
melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan tindak pidana lalu
adalah Petugas POLRI dan Penyidik PNS. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil
(“Perkap 20/2010), Penyidik PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu
yang berdasarkan peraturan perundang undangan ditunjuk selaku Penyidik dan
mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
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undang‐undang yang menjadi dasar hukumnya masing‐masing.

39

Wewenang

penyidikan oleh PNS ini juga diatur di dalam pasal 6 Kitab Undang‐Undang Hukum
Acara Pidana Indonesia.
Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup yang menjadi objek pemeriksaan,
Pasal 264 UU 22/2009 mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:
a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda
Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda
Coba Kendaraan Bermotor;
b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c. fisik Kendaraan Bermotor;
d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e. izin penyelenggaraan angkutan.
Sementara PP 80/2012 mengatur bahwa ruang lingkup pemeriksaan meliputi
pemeriksaan administratif dan pemeriksaan materil. Pemeriksaan administratif
meliputi:
a. Surat Izin Mengemudi (SIM);
b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
c. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB);
d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TBKB) atau Tanda Coba Kendaraan
Bermotor (TCKB).
e. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
f. izin penyelenggaraan angkutan.
Adapun pemeriksaan materil terhadap kendaraan di jalan meliputi (a)
pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor, (b) daya angkut dan (c) cara
pengakutan barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam
PP 80/2012 telah sejalan dengan ketentuan dalam UU 22/2009.
Faktor yang terkait juga dengan factor juridis adalah inkonsistensi penerapan
aturan hokum berdampak pada kecenderungan perbuatan melanggar dan bahkan
menimbulkan rasa ketidak adilan.

Inkonsistensi penerapan aturan hokum juga
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Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Perkap.
No. 20 Tahun 2010, pasal 1 ayat (3).
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berdampak timbulnya premanisme jalanan, penggunaan helm di jalan desa dan kota
dan tidak pentingnya terhadap penggunaan motor gede (moge).
2.

Faktor penegak hukum
Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal

yang berbeda hukum termasuk perundang–undangan dan berbagai azas hukum yang
mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum
termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara
yang abstrak dan konkrek itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum ,
utamanya para hakim di Penagdilan.
Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan
peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan
yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu
wadah yang isinya adalah hak–hak dan kewajiban–kewajiban tertentu. Hak–hak dan
kewajiban–kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang
mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak
sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan
kewajiban adalah beban atau tugas.
Suatu peranan berfungsi apabila sesorang berhubungan dengan pihak lain
atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal,
peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari
penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang–undang. Disamping itu
didalam undang–undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.
3.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum

masyarakat, terutama dalam berlalu‐lintas, dimana penegakan hukum harus
senantiasa diawasi, bila tidak ada pengawasan maka dianggap tidak ada hukum.
Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini
berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran
hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Warga masyarakat mematuhi
hukum karena:
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1. Rasa takut pada sangsi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
2. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
3. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Sesuai dengan nilai‐nilai yang dianut
5. Sebagian besar dari kepentingan‐kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum
Penegakan hukum lalu‐lintas dan angkutan jalan, menurut Jend. Polisi Drs.
Kunarto, adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dibidang lalu‐lintas
dan angkutan jalan, agar Undang‐undang dan ketentuan Perundang‐undangan Lalu
Lintas dan angkutan jalan ditaati. Oleh setiap pemakai jalan dalam usaha
menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
Menurut Roscoe Pound, di dalam masyarakat yang sedang membangun,
selain sebagai sistem pengendalian sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat
rekayasa perubahan sosial atau as a tool of social engineering, yaitu sebagai sarana
yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga‐warga masyarakat sesuai dengan
tujuan‐tujuan yang selamu telah ditetapkan sebelumnya. 40 Di Indonesia, fungsi
hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan pola pikir
masyarakat dan sarana untuk mengkondisikan terjadinya perubahan prilaku warga
masyarakat ke tujuan yang dikehendaki sesuai rumusan tujuan pembangunan. 41
Campur tangan negara dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap
ketetentuan lalu lintas merupakan sebuah konsekuensi logis dari semakin luasnya
peranan Negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah
mengalami transisi demokrasi, 42 kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan
lalu lintas masih rendah. Hal tersebut terbukti dengan masih maraknya perilaku tidak
taat terhadap ketentuan lalu lintas di jalan. Robert Bierstedt mengatakan bahwa
salah satu dasar kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah kebiasaan
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Roscoe Pound, New Path of the Law, (Nebraska: The University of Nebraska Press, 1950), hlm. 47.
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Mochtar Kusumaatmadja, Hubungan antara Hukum dan Masyarakat. Landasan Pikiran, Pola dan
Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum, (Jakarta: BPHN dan LIPI, 1976), hlm. 9.
42
Berdasarkan pembagian Samuel P. Huntington mengenai periode demokratitasi suatu negara,
Indonesia termasuk ke dalam negara yang masih berada dalam masa transisi demokrasi. Samuel P. Huntington,
The Third Wave of Democratization in The Late Tweentieth Century, (Norman: University of Oklahoma Press,
1991), hlm. 58.
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(habitual). 43 Seseorang mematuhi kaidah‐kaidah yang berlaku karena sejak kecil
mengalami proses sosialisasi sehingga kepatuhan akan kaidah tersebut telah menjadi
sebuah kebiasaan. Memang pada mulanya adalah sukar untuk mematuhi kaidah‐
kaidah tadi yang seolah‐olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila kaidah‐
kaidah tersebut setiap hari ditemui, maka lama‐lama kelamaan hal tersebut akan
menjadi sebuah kebiasaan, terutama ketika manusia sudah memulai mengulai
perbuatan‐perbuatannya dalam bentuk dan cara yang sama. 44
Jika teori tersebut diterapkan ke dalam konteks permasalahan yang tengah
dibahas, kepatuhan masyarakat dapat dibentuk melalui paksaan dari kelompok
orang yang memang memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Hal tersebut
bertolak pada asumsi bahwa penguasa memiliki monopoli terhadap sarana‐sarana
paksaan secara fisik, sebagai dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai ketertiban. 45
Polisi dalam hal ini merupakan alat negara yang memiliki peran dan legitimasi secara
hukum sebagai kekuatan pemaksa dan penegak suatu kaidah hukum.
Selanjutnya, jika dilihat dari materi muatan yang terkandung di dalam PP
80/2012, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah tersebut telah mengatur
secara komprehensif mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut
meliputi hal‐hal yang bersifat administratif dan materiil baik untuk kendaraan pribadi
ataupun angkutan umum. Selain itu, PP 80/2012 juga telah mengatur tata cara
pemeriksaan dengan memperhatikan legalitas dan legitimasi dari setiap tindakan
yang dilakukan oleh petugas.
Kendati demikian, selain kelebihan tersebut terdapat pula kekurangan di
dalam PP 80/2012, yaitu Pengaturan tentang pemeriksaan persyaratan teknis
kendaraan bermotor dengan item yang sangat banyak adalah pengaturan yang
kurang efektif dan tidak esensial. Pemeriksaan yang demikian seharusnya dilakukan
43

Menurut Robert Bierstedt terdapat 4 macam hal yang menjadi dasar kepatuhan seseorang terhadap
suatu kaidah, yaitu: (1) Indoctrination, (2) Habituation, (3) Utility, dan (4) Group Indentification. Robert
Bierstedt, The Social Order, (Tokyo: McGraw Hill Kogakusha, Ltd. 1970), hlm. 227.
44
Goffman menyebut proses tersebut sebagai institusionalisasi, yaitu proses pelembagaan dimana
manusia hidup menuntut konformitas dari para anggotanya untuk mematuhi aturan-aturan perilaku yang
dibutuhkan bagi efisiensi organisasi. Erving Goffman et all, The Goffman Reader, (Oxford: Blackwell, 1997),
hlm. 265.
45
Teori yang demikian dikemukakan oleh Max Weber, yaitu melalui apa yang dinamakan dengan teori
paksaan (dwangtheorie). Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, hlm. 330.
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sebelum kendaraan yang bersangkutan dinyatakan dapat beroperasi dalam lalu
lintas.
Pengaturan yang terlalu detail dan rinci tersebut diantaranya terdapat di
dalam Pasal 6 ayat (2) PP 80/2012, sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (2) PP 80/2012
Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
a. susunan, terdiri atas:
1. rangka landasan;
2. motor penggerak;
3. sistem pembuangan;
4. sistem penerus daya;
5. sistem roda‐roda;
6. sistem suspensi;
7. sistem alat kemudi;
8. sistem rem;
9. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
a) lampu utama dekat;
b) lampu utama jauh;
c) lampu penunjuk arah;
d) lampu rem;
e) lampu posisi depan;
f) lampu posisi belakang; dan
g) lampu mundur;
10. komponen pendukung, terdiri atas:
a) pengukur kecepatan (speedometer);
b) kaca spion;
c) penghapus kaca kecuali sepeda motor;
d) klakson;
e) spakbor; dan
f) bumper kecuali sepeda motor.
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b. Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
1. sabuk keselamatan;
2. ban cadangan;
3. segitiga pengaman;
4. dongkrak;
5. pembuka roda;
6. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor
beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah‐rumah; dan
7. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
c. perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
d. ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
1. panjang;
2. lebar dan tinggi;
3. julur depan;
4. julur belakang; dan
5. sudut pergi.
e. karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
1. kaca‐kaca;
2. pintu;
3. engsel;
4. tempat duduk;
5. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
6. tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
7. tangga (khusus mobil bus); dan
8. perisai kolong (khusus mobil barang).
f. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
1. ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya
muatnya;
2. ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan
umum perkotaan; dan
3. ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor
angkutan barang.
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g. pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan
h. penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, ditujukan atas
ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi
alat pengunci.

Dengan pengaturan yang begitu rinci tersebut tentunya akan sulit untuk
memastikan setiap kendaraan bermotor telah memenuhi semua persyaratan yang
dicantumkan di dalam ketentuan tersebut. Pada akhirnya, penegakan hukum lalu
lintas menjadi tidak efektif karena polisi maupun penyidik PNS tidak dapat
memastikan semua pengendara bermotor mematuhi ketentuan tersebut. Lebih jauh
lagi, ketentuan tersebut dapat menjadi celah bagi oknum polisi maupun penyidik
PNS dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan kendaraan bermotor di lalu
lintas yang semena‐mena, sehingga pada akhirnya akan tetap melanggengkan stigma
negative masyarakat terhadap aparat penegak hukum di jalan. Padahal sebenarnya
upaya Penegakan Hukum Lalu‐Lintas yang bertujuan memberi jaminan keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu‐lintas dan angkutan jalan bagi
mayarakat. Di samping tujuan tersebut Penegakan Hukum Lalu‐Lintas berfungi juga
mengawasi baik secara Preventif berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan
patrol yang bertujuan mencegah setiap orang yang melakukan pelanggaran
ketentuan Lalu‐Lintas Angkutan Jalan, maupun secara Represif berupa sanksi bagi
setiap pelaku yang bertujuan memberi efek jera kepada setiap pelaku pelanggaran
agar tidak mengulangi perbuatan pelanggarannya.
Upaya jajaran Polri dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu‐lintas
memiliki sasaran yang terkait dengan: 1. Identifikasi pelaku seperti, status sebagai
karyawan, swasta, pelajar dan usia dari 16 tahun hingga 30 tahu; 2. Pelanggaran
yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua, mobil beban dan bus; 3. Faktor
jalan, termasuk tikungan tajam, pandangan terhalang dan bahkan tidak terpasang
rambu lalu‐lintas; 4. Lokasi kecelakaan lalu‐lintas di kabupaten/kota dan wakatu
kejadiaannya dari jam 06.00 hingga 18.00; 5. Kelengkapan SIM pelaku, atau tanpa
SIM; 6. Berbagai factor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu‐lintas, seperti
fungsi rem, kemudi, muatan dan penerangan; 7. Jenis kecelakaan lalu‐lintasnya
apakah tabrak depan dengan depan, depan dengan samping atau depan dengan
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belakang; 8. Faktor manusia seperti, kecepatan lawan arus, melanggar marka,
mendahului dari arah kiri, berbalapan, ugal‐ugalan di jalan tanpa mengutamakan
keselamatan pemakai jalan dan kurangnya konsentrasi dalam mengemudikan
kendaraan di jalan.

B.

PERILAKU MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA TERHADAP OPERASI BUKTI
PELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS
Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran
(tilang)

dalam berlalu‐lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai

jalan/manusia, karena pemakai/pengguna jalan bisa perseorangan dan juga
perseorangan yang mewakili korporasi. Oleh karenannya pemahaman perilaku
masyarakat ini mencakup perilaku perseorangan maupun perilaku korporasi. Dalam
hal demikian analisis ke depan yang bisa berpengaruh terhadap perilaku baik
perseorangan maupun korporasi dapat dikaitkan dengan perkembangan sanksi
pidana denda yang ada dalam Konsep RUU KUHP Baru Tahun 2012.
Keterkaitan perilaku dengan pidana denda ini dikemukakan karena dalam
setiap operasi bukti pelanggaran / Tilang, sanksi utamanya adalah denda sehingga
masalah volume denda tersebut bisa menjadi prevensi perilaku menyimpang atau
sebaliknya volume denda tersebut menjadi penyebab perilaku menyimpang berlalu‐
lintas.
Analisis terhadap denda ini dimaksudkan sebagai wacana kebijakan formulasi
oleh Pembuat Undang‐Undang ketika menetapkan volume denda dalam kebijakan
formulasi peraturan perundang‐undangan di bidang lalu‐lintas jalan. Kalau kebijakan
perundang‐undangan di bidang lalu‐lintas saat ini sulit menetapkan ukuran dasarnya,
karena ketentuan induknya (KUHP/WvS) tidak menetapkan ukuran volume
maksimal denda sehingga kebijakan perundang‐undangan di luarnya tidak memiliki
dasar penetapannya.
Perkembangan sanksi pidana denda diukur dari volume denda yang saat ini
ada dalam KUHP/WvS ( Pasal 30) hanya menetapkan minimal denda yakni Rp. 3, 75,‐
(dari WvS Belanda 25 sen dan oleh UU Nomor 18 Tahun 1960 dilipatkan menjadi 15
kali). Terhadap peraturan tersebut sampai saat ini Pemerintah belum pernah
berupaya melakukan penyesuaian, sementara ancaman denda maksimal tidak
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tercantum dalam Pasal 30 KUHP/WvS. Sekali lagi analisis ini dikemukakan untuk
wacana bagi pembuat kebijakan, bahwa ada ukuran denda yang diformulasikan
dalam Konsep RUU KUHP Baru Tahun 2012.
Pidana Denda
Pasal 80
(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar
oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan di atas

memberikan makna dari pidan adenda.. Dalam Konsep

diformulasikan juga “Pedoman Pemidanaan” dalam menjatuhkan pidana denda
(Pasal 81). Dalam pelaksanaan pidan adenda dimungkinkan dengan jalan mencicil
dan penggantinya jika cara tersebut tidak terpenuhi pelaku (Pasal 82). Selanjutnya
formulasi Pasal 83 mengatur pidana pengganti denda Kategori I dan Pasal 84
mengatur pengganti denda Kategori berikutnya. Ketentuan tersebut merupakan
“Pedoman Pemidanaan” untuk pidana denda.
(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Ketentuan sanksi pidana denda dalam KUHP/WvS hanya mencantumkan
sanksi minimal, sedang Konsep RUU KUHP Baru Tahun 2012 (seterusnya digunakan
kata Konsep), mencantumkan baik sanksi denda minimal maupun maksimal dengan
“model kategori”, baik untuk pelaku peseorangan maupun korporasi seperti
ketentuan di bawah ini.
(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
f. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi
berikutnya.
(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana
yang diancam dengan:
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a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
adalah pidana denda Kategori V;
b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) adalah pidana denda Kategori IV.
(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pidana denda Kategori V sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
rupiah) dan jika di bandingkan dengan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ; Pasal 315
(Pertanggungjawaban pidana korporasi)
(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum
dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain
pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda
yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin trayek atau izin
operasi bagi kendaraan yang digunakan.
Catatan; ancaman denda maksimal dalam ketentuan pidana undang‐
undang ini adalah Rp.120.000.000,‐ dikalikan 3 hasilnya Rp.360.000.000,‐ (tiga
ratus enam puluh juta rupiah) masih di bawah nilai denda Kategori V
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
Pasal 81
(1)
Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan
terpidana.
(2)
Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat
dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan
kemasyarakatannya.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang
ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
Ketentuan di atas sebagai “Pedoman Pemidaaan” bagi hakim sebelum
menjatuhkan denda dan dalam pertimbangannya, hakim wajib memperhatikan apa
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yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan
kemasyarakatannya. Ketentuan di atas tentang ”Pedoman Pemidanaan” ancaman
pidana minimal khusus. Pedoman demikian jarang ditemui dalam perundang‐
undangan di luar KUHP/WvS saat ini.
Paragraf 6
Pelaksanaan Pidana Denda
Pasal 82
(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu
sesuai dengan putusan hakim.
(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar
penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang
tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan
terpidana.
Hukum pelaksanaan pidana denda dengan model cicilan merupakan ketentuan
baru dalam Konsep dan “Pedoman Pemidanaan” pengganti denda cicilan yang
tidak terpenuhi.
Paragraf 7
Pidana Pengganti Denda Kategori I
Pasal 83
(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak
dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau
pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi
pidana denda Kategori I.
(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun;
c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu)
tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana denda karena
perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk
setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang,
disepadankan dengan:
a. satu jam pidana kerja sosial pengganti;
b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
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(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar
maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pedoman pemidanaan di atas ini khusus ketentuan pengganti denda Kategori I
berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, sedang
lamanya pengganti tiga jenis pidana tersebut, untuk kerja sosial adalah dua ratus
empat puluh jam bagi pelaku usia 18 tahun ke atas dan seratus dua puluh jam bagi
pelaku di bawah 18 tahun, untuk pidana pengawasan minimal 1 bulan dan maksimal
1 tahun, untuk pidana penjara minimal 1 bulan, maksimal 1 tahun dan dapat
diperberat 1 tahun 4 bulan. Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam ayat (3)
dan (4) di atas.
Paragraf 8
Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I
Pasal 84
(1)
Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk pidana denda di atas kategori I
yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang
bersangkutan.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) berlaku juga
untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.
Ketentuan pengganti denda melebihi Kategori I minimal 1 tahun penjara dan
maksimal sama dengan ancaman untuk tindak pidana yang dilanggar.
Paragraf 9
Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi
Pasal 85
Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana
pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.
Ketentuan pidana pengganti untuk korporasi adalah “tindakan” berupa
pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Ketentuan demikian merupakan
wujud dari dianut “Sistem dua jalur/Double Track System dalam Konsep, yaitu jalur
“Pidana” dan “Tindakan”.
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Ketentuan tentang denda pun saat ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mulai awal Nopember 2013 dikenakan kepada pelanggar jalur Busway, seperti
pemebritaan berikut ini.
Siap‐Siap, Denda Jalur Busway Berlaku Pekan Depan 46
Jumat, 08 November 2013, 04:08 WIB

Sejumlah pengendara menerobos jalur busway di kawasan Mampang, Jakarta
Selatan,Selasa (29/10). (Republika/Prayogi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ‐‐ Polda Metro Jaya berencana memberlakukan
denda bagi pengendara yang melanggar dengan menggunakan jalur busway untuk
mobil Rp 1 juta dan sepeda motor Rp 500 ribu pada pekan depan. "Kemungkinan
diterapkan pada pekan depan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Polisi Rikwanto.
Rikwanto mengatakan pihak kepolisian akan bertemu dengan Dinas
Perhubungan DKI Jakarta dan pihak terkait guna membahas kesepakatan penerapan
denda pelanggaran menggunakan jalur busway. Pertemuan pembahasan denda
penggunaan jalur busway juga melibatkan kejaksaan dan pengadilan pada pekan ini.
Rikwanto menuturkan seluruh pihak terkait akan menjalankan komitmen bersama
dan membahas mekanisme penerapannya.
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek‐nasional/13/11/07/mvvpht‐siapsiap‐
denda‐jalur‐busway‐berlaku‐pekan‐depan
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Rikwanto mengharapkan masyarakat berpartisipasi menjalankan aturan
tersebut agar memperlancar ketertiban lalulintas di wilayah Jakarta. Rencana
penerapan denda pelanggaran jalur busway mendapatkan kritikan dari berbagai
pihak termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Edi
Saputra Hasibuan menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyelesaikan
kemacetan dari akar permasalahan.
Kebijakan Pemerintah Provisnsi DKI Jakarta jelas akan mempengaruhi
perilaku

masyarakat

pemakai

jalan

terutama

di

Jalur

Busway

dengan

mempertimbangkan apakah menahan diri tidak melanggar atau nggak masalah
karena jumlah itu masih kecil, atau lain komentar yang merespon kebijakan tersebut.
Walaupun hanya merespon baik positif maupun negative dapat dikatakan langkah
awal dari kemungkinan terjadinya perubahan perilaku.
Berikut ini lain komentar tentang kebijakan tersebut.
Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Tak Terobos Busway 47
Kamis, 07 November 2013, 09:58 WIB
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek‐nasional/13/11/07/mvvhld‐polda‐metro‐
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Sejumlah pengendara motor menerobos jalur busway di kawasan Mampang, Jakarta
Selatan,Selasa (29/10). (Republika/Prayogi)
REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI ‐‐ Kepolisian Daerah Metro Jaya meminta agar
masyarakat sadar dan peduli terhadap rambu lalu lintas yang melarang kendaraan
masuk jalur busway. Pasalnya, jalur tersebut hanya untuk kendaraan resmi yaitu Bus
Transjakarta.
Diharapkan jangan lah masuk jalur Transjakarta,'' kata Kepala Bidang Humas
Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, Kamis (7/11). Rikwanto mengakui, tidak semua
jalur busway dapat dipantau pihak kepolisian dan Dishub. Maka, sejumlah instansi
tersebut butuh kesadaran masyarakat. Menurut Rikwanto, pihaknya sudah
menerapkan sterilisasi jalur Transjakarta. Sterilisasi jalur ini untuk mengingatkan
masyarakat bahwa pemerintah masih serius terhadap isu denda ini alias bukan
sekadar wacana. Dan untuk sanksinya, Rikwanto mengatakan, tidak menggunakan
denda Rp 1 juta karena memang belum diputuskan bersama oleh sejumlah instansi
seperti Kejaksaan, Pemda, Polda dan Pengadilan. ''Untuk dendanya diserahkan ke
Hakim,''.
Kepolisian Daerah Metro Jaya meminta agar masyarakat sadar dan peduli
terhadap rambu lalu‐lintas yang melarang kendaraan masuk jalur busway. Pasalnya,
jalur tersebut hanya untuk kendaraan resmi yaitu Bus Transjakarta. Himbauan ini
jelas berpengaruh terhadap perilaku masyarakat agar sadar dan peduli terhad segala
ketentuan tentang pengaturan bagi keamanan, kelancaran dan kenyamanan berlalu‐
lintas.
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Berikut ini tanggapan warga tentang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
Warga Setuju Denda Masuk Jalur Busway 48

Petugas Dirlantas Polda Metro Jaya menilang seorang petugas lapas yang
menggunakan jalur bus Transjakarta di kawasan Kebon Nanas, Jakarta (30/10). Jelang
pelaksanaan Regulasi sanksi hingga Rp. 1 juta untuk kendaraan penerobos jalur
busway pada November mendatang, masih banyak warga yang melanggar.
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Namun tak semua sepakat. Ahmad Rosyid, 26 tahun, mengaku sering masuk
ke jalur busway karena terpaksa. "Habislah gaji saya jika sebulan kena denda lima
kali," kata pedagang di Pasar Palmerah ini. Ia mengatakan seharusnya pemerintah
terlebih dahulu membenahi infrastruktur agar tak menimbulkan kemacetan.
Sebelumnya, Kepala Sub‐Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas
Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono, memastikan pemerintah dan Polda Metro Jaya
tengah menggodok aturan denda untuk kendaraan yang menerobos jalur busway. Ia
menuturkan bahwa nantinya, bila menerobos jalur busway, mobil akan dikenakan
sanksi denda sebesar Rp 1 juta dan sepeda motor akan dikenakan sanksi denda
sebesar Rp 500 ribu TEMPO.CO, Jakarta ‐ Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengenakan denda Rp 1 juta untuk mobil yang masuk jalur bus TransJakarta
didukung publik. Muammal, 37 tahun, warga Jalan K.S. Tubun, Palmerah, Jakarta
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http://www.tempo.co/read/news/2013/10/30/083525939/Warga‐Setuju‐Denda‐Masuk‐Jalur‐

Busway
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Barat, tak keberatan dengan rencana itu. "Biar tertib," kata dia di depan Mapolres
Jakarta Barat pada Rabu, 30 Oktober 2013. Jika kendaraan pribadi tidak memakai
jalur busway, kata dia, pemakai bus bisa melaju lancar. Ini pada akhirnya akan
mendorong masyarakat memanfaatkan angkutan publik.
Pria asal Sumedang, Jawa Barat, ini menganggap mereka yang memakai
kendaraan pribadi di jalur busway cenderung egois dan jumawa. Pendapat
Muammal disetujui sejumlah warga lain. Kesadaran mentaati peraturan lalu‐lintas
merupakan wujud perilaku positif masyarakat karena timbulnya kesadaran tentang
pemanfaatan angkutan public, karena jalur Busway yang seharusnya bebas
hambatan akan menjadi kenyataan.
Denda Rp1 juta bikin pelanggar "klepek‐klepek" 49
Mulai hari ini, Polisi Jakarta kompak sanggong ‘pengacau’ jalur busway
Jumat, 01 Nopember 2013 15:07 WIB (9 hari yang lalu)Editor: D Irianto
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http://www.lensaindonesia.com/2013/11/01/mulai‐hari‐ini‐polisi‐jakarta‐kompak‐sanggong‐
pengacau‐jalur‐busway.html
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Pelanggar mobil pribadi yang nyelonong di jalur busway, tanpa menduga kepergok
polisi. Praktis, mereka "klepek‐kelepek" tak bisa berdalih. (Foto: dna.berita)
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Mulai diberlakukan sanksi denda maksimal bagi pengendara di wilayah

Jakarta yang melanggar masuk jalur Transjakarta. Di banyak titik jalur busway seperti
di Jakarta Pusat sampai Jakarta Utara, petugas gabungan beroperasi sejak pagi tadi.
Mereka menyanggong apabila ada pengendara yang melaggar. Petugas itu dari
jajaran Dirlantas Polda Metro. Para polisi ini mendukung Dinas Perhubungan DKI
Jakarta yang melaksanakan keputusan Gubernur DKI Jokowi terkait penertiban jalur
busway sejak di hari pertama.
Sanksi bagi pelanggarnya tidak tanggung‐tanggung, yaitu diwajibkan
membayar denda Rp.1 juta. Diharapkan cara ini bisa meningkatkan kesadaran
pengendara untuuk disiplin dan patuh perataturan lalu‐lintas. Maklum, selama ini
pengendara di Jakarta banyak yang melanggar suka nyelonong masuk jalur busway,
Akibatnya, busway Transjakarta yang sengaja dibuatkan jalur khusus untuk
memperlancar transportasi pekerja penggerak ekonomi Jakarta, sering terganggu.
Pasalnya, gara‐gara banyak kendaraan pribadi atau angkutan umum nyelenong di
jalur busway, praktis jalur ini ikut macet seperti situasi la lu lintas di jalur umum.
Praktis, busway ikut tak bergerak. Dampaknya, jika kondisi ini terjadi pada jam‐jam
kantor, banyak karyawan yang terlambat masuk kantor. Sebaliknya, saat pulang
kantor pun para karyawan perempuan tiba di rumah malam karena macet di jalan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan, dalam pemberlakukan
sanksi denda maksimal Rp. 1 juta sesuai Undang‐undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Denda Rp. 1 juta untuk kendaraan roda
empat, sedang pengendara roda dua Rp. 500 ribu. “Kita senang (mulai diterapkan).
Karena lebih cepat lebih baik,” ujar di Balai Kota DKI Jakarta, Pristono mengakui,
pihaknya jauh‐jauh hari koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi DKI
terkait pemberlakukan aturan itu. Hasilnya, semua mendukung penuh keinginan
Dishub DKI Jakarta agar UU Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan bagi kendaraan yang
masuk jalur Transjakarta. “Ini harus dimaknai sebagai pelajaran. Juga usaha untuk
50

LENSAINDONESIA.COM: Jumat (1/11/13).

69

lebih menertibkan pengendara yang cenderung melanggar aturan lalu lintas,”
ungkapnya. Pristono menjelaskan, pihaknya terlibat aktif terkait teknis pemberian
sanksi di lapangan bagi pengendara yang tertangkap basah masuk jalur Transjakarta.
Mekanisme pemberian bukti pelanggaran berupa surat tilang seperti pada
umumnya. “Ditilang seperti biasa kalau ada yang melanggar (aturan lalu lintas).
Bedanya, ada denda maksimal,” tegas dia. Pris kembali menegaskan, sanksi ini juga
berlaku terhadap semua aparat penegak hukum yang terbukti melanggar. Tim
gabungan dari Dishub bersama‐sama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan
Garnisun TNI akan menindak siapa pun yang terbukti melanggar. “Tidak ada alasan
lagi dan tidak ada pandang bulu. Semua harus ditindak,” pungkasnya.
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu juga menjelaskan tentang
kemungkinan bagi pelanggar yang tidak mampu membayar denda dan pelanggaran
sengaja dilakukan karena alasan yang sifatnya masuk akal dipahami. Misalkan pelaku
menolong korban kecelakaan lalu‐lintas yang kondisinya kritis. Utamanya, adakah
ketentuan tentang pengganti denda yang tidak terpenuhi, apakah denda tersebut
boleh dicicil seperti ketentuan dalam Konsep RUU KUHP Baru Tahun 2012 yang telah
diuraikan di atas.
Ketentuan yang langsung menegaskan denda bagi pelanggar motor
Rp.500.000,‐ dan bagi pelanggar mobil Rp.1.000.000,‐ harus juga ditegaskan “system
ancaman” tersebut apakah maksimal tersebut tanpa ada minimalnya. Kalau
demikian jelas model ancaman seperti itu tidak lazim dalam kebijakan peraturan
perundang‐undangan.

Kebijakan

peraturan

perundang‐undangan

dalam

menetapkan sanksi pidana/sistem perumusan ancaman menggunakan model; 1.
Tunggal, 2. Kumulalif, 3. Alternative dan 4. Gabungan. Dalam ketentuan system
tunggal meskipun ancamannya maksimal, tetapi di ketentuan umumnya ada
formulasi “minimal denda” nya. Ketentuan umum maksudnya adalah Buku I
KUHP/WvS ada dalam Pasal 30, bahwa minimal pidana denda sebesar Rp.3,75
(tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Dengan demikian setiap kebijakan perundang‐
undangan di luar KUHP/WvS tidak mengatur secara khusus segala aturan yang
terkait dengan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku I, maka secara
sistem berlaku ketentuan 85 pasal tersebut di antaranya tentang denda yang

70

diatur dalam Pasal 30 (Pasal 103).

Kebijakan seperti ini yang harus juga

disosialisasikan kepaga masyarakat DKI Jakarta.
Selain perlunya ketentuan tentang pengganti denda yang tidak terpenuhi,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu juga memahami ketentuan “Pasal 145 Konsep
RUU KUHP Baru Tahun 2012” tentang Kewenangan penuntutan gugur di antaranya;
penyelesaian di luar proses.
Penelesaian di luar proses terjadi antara pelanggar, kepolisian dan
mediator untuk berupaya mencari solusi terbaik penyelesaian sanksi denda
tersebut, meskipun sanksi denda dalam kebijakan DKI ini masuk dalam kualifikasi
Strict Liability/ “pertanggungjawaban tanpa kesalahan”. Strict Liability ini
diterapkan dalam kasus‐kasus kecil seperti pelanggaran lalu‐lintas.
Ke depan, perilaku masyarakat terhadap operasi Tilang dalam berlalu‐lintas
dapat dipengaruhi oleh faktor Kebijakan Penegakan Hukum yang arahnya pada
upaya meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu‐lintas guna menunjang Pembangunan Nasional.
Upaya yang dilakukan Polri untuk mewujudkan kebijakan tersebut dengan: 1.
Membangun pos‐pos lalu‐lintas di lokasi yang rawan kecelakaan dan kemacetan, 2.
Membangun pos‐pos terpadu bagi Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan
Jasa Raharja dilokasi rawan kecelakaan lalu‐lintas dalam rangka memfasilitasi korban
kecelakaan lalu‐lintas, 3. Menentukan skala prioritas bagi pelanggaran lalu‐lintas
yang potensial menjadi penyebab kecelakaan lalu‐lintas, kemacetan dan
kesemrawutan lalu‐lintas, 4. Menerapkan penindakan pelanggaran lalu‐lintas dan
angkutan jalan dengan menggunakan peralatan elektronik (electronic law
enforcement), 5. Penetapan persyaratan personil penegakan hukum lalu‐lintas.
Upaya ke depan dilakukan jajaran Polri yang juga berpengaruh pada perilaku
masyarakat melalui tindakan yang bersifat ; Preemptif, Preventif dan Represif
seperti tertera dalam tiga bagan di bawah ini.
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Bagan I

Bagan II
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Bagan
n III

Sebagai baahan komp
parasi untu
uk analisis permasalahan keduaa ini dikem
mukakan
hasil pengkkajian di bawah ini.

uan ilmiah di berbaggai negaraa menunjukkkan bahw
wa sikap
Berbagai temu
terhadap pelanggaran
p
n dan keamanan berke
endara merupakan preediktor intensi yang
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signifikan untuk melanggar, dan berkorelasi dengan resiko kecelakaan 51 . TPB juga
telah digunakan untuk memahami perilaku mengebut 52

dan menyalib 53 ,

menggunakan atau tidak menggunakan sabuk pengaman 54 , dan bahkan perilaku
pejalan kaki. Singkatnya, TPB telah digunakan sebagai kerangka teoritis untuk
memahami berbagai perilaku pelanggaran di berbagai negara dan bahkan sebagai
kerangka empiris untuk memberikan intervensi yang tepat untuk mendorong
perilaku aman dalam berkendara.
Sebagai contoh, dengan TPB, kita dapat mengetahui berbagai determinan
kognitif dalam mengebut. Paris dan den Broucke 55 (2008) dalam risetnya di Finlandia
membuktikan bahwa intensi sangat kuat diprediksi oleh norma sosial dan sikap
negatif terhadap batas kecepatan. Perilaku mengebut kemudian didorong oleh
intensi dan perceived control. Bagan berikut berisi berbagai determinan kognitif atau
keyakinan‐keyakinan yang dimiliki individu terkait perilaku mengebut yang
ditemukan oleh Paris dan den Broucke (2008).
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1997).

(e.g. Assum, 1997; Parker et al., 1995 and Parker, Reason et al., 1995; Rothengatter & Manstead,
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(e.g. Armitage & Baughan, 2003; Paris & den Broucke, 2008)
(Forward, 2006, 2009)
54
(e.g. Şimşekoğlu & Lajunen, 2008)
55
Paris, H., & den Broucke (2008). Measuring cognitive determinants of speeding: An application of
the theory of planned behavior. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
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Selaain itu, variaabel yang mendorong
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kurang pengalaman menyetir semakin besar kemungkinan pengguna jalan untuk
melanggar.
Indikasi akan adanya karakteristik demografik, seperti usia dan gender
memang telah dibuktikan oleh riset. Hasil riset Yagil di Israel (1998a) 57 menunjukkan
bahwa pengendara berusia muda percaya bahwa: (1) tindakan pelanggaran
merupakan satu tingkah laku yang sering dilakukan pengendara lain, (2) setiap
pengendara sering melampaui batas kecepatan, (3) ada aturan lalin yang tidak bisa
dipatuhi siapapun, dan (4) persentase orang yang melanggar sangat besar.
Pengendara berusia muda juga cenderung menilai positif orang lain yang melanggar,
di mana ‘image’ pelanggar lalin dilihat sebagai orang yang percaya diri (self‐
confident). Sementara di mata pengendara yang lebih tua, pelanggar lalin adalah
orang yang nakal melanggar aturan (delinquent).
Selain adanya perbedaan penilaian dan keyakinan akan pelanggaran, motif
yang mendasari pelanggaran antara anak muda dan orang tua ternyata berbeda.
Analisis multiregresi menunjukkan bahwa pada anak muda, pelanggaran diprediksi
oleh motif normatif, khususnya rasa wajib mematuhi aturan (a sense of obligation to
obey the law) dan keadilan hukuman (fairness of punishment); sementara
pelanggaran pada orang tua diprediksi oleh motif instrumental, yaitu persepsi akan
bahaya melakukan pelanggaran (perceived danger of violations).
Penjelasan motif instrumental dan motif normatif dalam tingkah laku
pelanggaran sebenarnya berakar pada perspektif ‘sosial influence’ dari Kellman
(1961) 58 dan perspektif ‘obedience to law’ (Tyler, 1990) 59 . Kellman menjelaskan
adanya dua motif manusia, instrumental dan normatif. Motif instrumental
merupakan compliance, yaitu reaksi yang dimunculkan dari keinginan untuk
menghindari hukuman atau untuk mendapatkan reward positif, dan compliance
dicapai melalui kontrol dan reduksi alternatif tingkah laku. Artinya, orang akan
mematuhi aturan karena ia tidak mau dihukum atau ingin mendapatkan imbalan
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positif. Oleh karena itu, dalam perspektif ‘Obedience to Law’ pelaksanaan kontrol
yang ketat dengan meningkatkan derajat dan kepastian hukuman dipandang sebagai
cara efektif meningkatkan kepatuhan (Tyler, 1990). Dengan derajat dan kepastian
hukuman, manusia yang lebih dipengaruhi oleh untung, rugi, reward dan hukuman,
akan dapat menilai untuk mematuhi aturan atau untuk melanggar.
Sementara motif normatif merupakan

internalisasi dari sikap, koheren

dengan sistem nilai individu dan keyakinannya, dan ditentukan oleh persepsi akan
reliabilitas dan relevansi pengaruh akan aturan yang ada (Kelman, 1961). Manusia
melakukan kepatuhan karena ia memiliki sikap positif terhadap aturan hukum yang
ada, dan aturan tersebut ia nilai sesuai dan tepat dengan keyakinan dan sistem
nilainya. Oleh karena itu, muncul rasa wajib mematuhi hukum. Karenanya,
membangun nilai diyakini lebih mampu meningkatkan kepatuhan, ketimbang
melakukan kontrol ketat dengan hukuman dan imbalan.
Pengendara berusia muda dan tua memiliki profil motif yang berbeda dalam
mematuhi aturan lalin. Pengendara muda memiliki motif normatif dan instrumental
yang lebih rendah dibandingkan pengendara tua, namun motif normatif lebih
memprediksi pelanggaran anak muda ketimbang motif instrumental (Yagil, 1998a). 60
Lebih detil, pengendara muda kurang mempersepsikan berbagai pelanggaran
sebagai tindakan berbahaya, lebih merasa terpengaruh oleh kehadiran polantas, dan
menilai lebih kecil kemungkinan dirinya tertangkap melakukan pelanggaran,
dibandingkan pengendara yang lebih tua. Dengan kata lain, pengendara berusia
muda lebih melihat untung‐rugi dalam melakukan pelanggaran. Di sisi lain,
pengendara muda juga kurang menganggap penting kehadiran polantas, lebih
menganggap polisi tidak fair dalam menghukum, kurang merasa berkewajiban untuk
patuh pada hukum, dibandingkan pengendara yang lebih tua. Alasan yang terakhir
inilah yang justru memprediksi pelanggaran pada anak muda dibandingkan alasan
lainnya.
Pengendara laki‐laki dan perempuan juga memiliki profil motif yang berbeda
dalam mematuhi aturan lalin. Pengendara laki‐laki memiliki motivasi normatif yang
lebih rendah untuk mematuhi hukum lalu lintas, dibandingkan pengendara
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perempuan (Yagil, 1998b). 61 Motif normatif diwakili oleh rasa wajib mematuhi
hukum, evaluasi positif terhadap isi dari hukum lalu lintas, dan ranking hukum lalu
lintas sebagai hukum yang penting seperti aturan hukum lainnya. Pada perempuan,
rasa wajib mematuhi hukum dan evaluasi terhadap isi hukum berkorelasi negatif
dengan persepsi akan keuntungan melanggar aturan lalin. Artinya, perempuan lebih
memiliki rasa wajib mematuhi hukum dan lebih mengevaluasi hukum secara positif
ketimbang laki‐laki. Semakin tinggi kedua hal ini, semakin rendah penilaian mereka
akan keuntungan melanggar aturan lalin.
Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa sikap yang positif terhadap
pelanggaran dapat dikarenakan adanya determinan‐determinan

kognitif, berisi

keyakinan‐keyakinan yang positif tentang tingkah laku melanggar, norma sosial‐
deskriptif yang mendorong pelanggaran, pengalaman sebelumnya melanggar tapi
tidak dihukum, juga peranan usia dan jenis kelamin. Sikap positif terhadap
pelanggaran akan muncul jika rasa wajib mematuhi aturan lalin lemah—dengan kata
lain, nilai‐nilai sosial yang pro terhadap keamanan dan ketertiban tidak
disosialiasikan dengan kuat di masyarakat—dan evaluasi terhadap isi hukum berlalu
lintas negatif, di samping kontrol terhadap pelanggaran tidak ditegakkan dengan
tegas.
Di negara‐negara Eropa, studi dan upaya untuk menekan pelanggaran dan
mendorong penegakan hokum dilakukan secara terus‐menerus lewat proyek SARTRE
atau Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe sejak 1993. Salah satu hasil riset
SARTRE, proyek SARTRE 4, dianalisis oleh Vardaki dan Yannis (2013) 62 . 601
pengendara di Yunani disurvei untuk melihat sikap mereka terhadap 3 tingkah laku
pelanggaran: mengebut, mabuk berkendara, penggunaan telepon seluler. Hasil
analisis mereka mengidentifikasi adanya 3 kelompok pengendara: Klaster 1 adalah
kelompok pengendara yang sering melakukan pelanggaran, klaster

2 adalah

kelompok pengendara yang menginginkan ‘countermeasures’ dari pelanggaran lalu
lintas dan memiliki pandangan moderat untuk patuh pada aturan lalu lintas, klaster 3
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adalah kelompok pengendara yang sangat mendukung ‘countermeasures’ dan patuh
pada aturan lalu lintas. Countermeasures di sini adalah penggunaan alcolock,
kamera otomatis, denda, dan alat khusus yang dipasang di kendaraan untuk
membatasi kecepatan. Semua responden tinggal di area urban/suburban dan
berpendidikan (dasar dan menengah). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa
klaster 1 mayoritas laki‐laki dan berusia kurang dari 55 tahun, klaster 2 mayoritas
laki‐laki dan berusia lebih dari 55 tahun, kluster 3 mayoritas perempuan berusia
lebih dari 55 tahun.
Temuan bahwa mayoritas laki‐laki dan berusia muda cenderung melakukan
pelanggaran telah diidentifikasi sebelumnya oleh Yagil (1998a, 1998b). 63 Motif
normatif bahkan lebih kuat memprediki kemungkinan orang melakukan pelanggaran
dibandingkan pertimbangan untung‐rugi (Yagil, 1998b). Motif normatif diwakili oleh
rasa wajib mematuhi hukum, evaluasi positif terhadap isi dari hukum lalu lintas, dan
ranking hukum lalu lintas sebagai hukum yang penting seperti aturan hukum lainnya.
Evaluasi positif diukur dengan sejauh mana responden menilai setiap aturan hukum
lalu lintas itu logis, penting, menganggu, berlebihan, kuno, mencegah kecelakaan,
tidak penting, mudah diikuti, jelas, atau memastikan. Sedangkan dalam ranking
hukum lalu lintas, hukum lalu lintas dibandingkan dengan 10 area hukum, antara lain
perpajakan, kesetaraan dalam bekerja, hak‐hak pekerja, nyawa manusia, isu
lingkungan, kebebasan berbicara, kepemilikan, eksperimen dengan binatang, hak
cipta, etika profesional. Sementara keuntungan dari melanggar lalu lintas antara lain
keyakinan cepat sampai, merasa mengontrol, mendahului pengendara lain, merasa
tertantang, memperoleh kenyamanan, menyesuaikan dengan lalu lintas, menambah
minat menyetir, menghindari kemarahan pengendara lain; dan kerugian dari
melanggar lalu lintas adalah persepsi bahaya terhadap 12 jenis pelanggaran dengan
penilaian derajat bahaya.

63

Yagil, D. (1998a). Instrumental and normative motives for compliance with traffic laws among
youth and older drivers. Accident Analysis and Prevention ., Yagil, D. (1998b). Gender and age-related
differences in attitudes toward traffic laws and traffic violations. Transportation Research Part F

79

Baik temuan penelitian Vardaki dan Yannis (2013) 64 dan Yagil (1998a,
1998b) 65 memberikan poin jelas, bahwa sikap negatif terhadap aturan lalu lintas
akan diiringi oleh pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa bagaimana
sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas sendiri dapat berbeda
antar negara. Di Indonesia, aturan lalu lintas diklasifikasi ke dalam pelanggaran
rambu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kelengkapan kendaraan. Masing‐
masing memiliki bentuk‐bentuk tingkah laku pelanggaran yang spesifik dan sanksi
tertentu berupa denda tilang.
Sanksi yang diberikan sebenarnya bisa diberikan dalam bentuk hukuman
selain denda tilang. Penelitian Rosenblom dan Shahar (2007) misalnya, menunjukkan
bahwa jika kebijakan telah disosialisasikan oleh pemerintah dipersepsi adil dan
masuk akal, maka kepatuhan di kalangan pengendara akan terjadi. Keyakinan bahwa
aturan hukum tepat dan adil pada hakikatnya adalah legitimasi yang penting bagi
keberhasilan penegakan hukum, karena sulit jika hanya bersandar pada rasa takut
akan hukuman (Sunshine & Taylor, 2003). 66 Studi Rosenbloom dan Shahar (2007)
membandingkan sikap pengendara taksi dan pengendara NP terhadap hukum lalu
lintas dan sangsi‐sangsinya yang baru diterapkan dan telah disosialisasikan oleh
(Israeli) National Road Safety Authority. Pengendara NP diduga akan lebih menilai
peraturan adil dan tepat dibandingkan pengendara taksi. Sangsi yang diberikan
dalam kebijakan baru ini adalah pendidikan, denda, dan suspensi SIM, juga
persidangan di pengadilan untuk pelanggaran berat, yang diiringi dengan
pemberitahuan poin penalti. Perhitungan poin penalti sebagai berikut: a) 2 poin, mis:
penumpang tidak mengenakan sabuk pengaman, b) 4 poin, mis: menyalib lewat
kanan, 6 poin, mis: menyetir di kiri pada garis putih kontinu, c) 8 poin, mis:
kecepatan > 26‐40 kph dari batas kecepatan, d) 10 poin , mis: kecepatan > 40 dari
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batas kecepatan. Untuk lengkapnya, silakan lihat tabel 1 dari Rosenblom dan Shahar
(2007).
Poin penalti dihitung akumulatif dalam 2 tahun. Jika mencapai akumulasi 12
poin, pengendara harus ikut 12 pelajaran dengan masing‐masing sesi 3 jam,
kemudian diberikan ujian akhir. Poin akan dihapus setelah 2 tahun. Jika tidak ikut
dan tidak lulus ujian akhir, maka SIM ditarik. Jika mencapai akumulasi 22 poin,
pendidikan yang sama diberikan, akumulasi poin akan dihapus setelah 4 tahun. Jika
mencapai akumulasi 24 poin, pendidikan yang sama dijalani, akumulasi poin dihapus
setelah 4 tahun, plus kewajiban membayar kursus itu. Jika mencapai 36 poin, SIM
akan ditarik selama 3 bulan, harus ikut ujian teori untuk mengambil SIM lagi.
Selebihnya SIM ditarik selama 9 bulan, dan harus ikut ujian SIM penuh (medis, teori,
praktek).
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Rosenbloom

dan

(2007) 67

Shahar

menemukan

bahwa

responden

menganggap kebijakan baru ini adil dan masuk akal, baik di mata pengendara
nonprofessional maupun pengendara taksi. Meski, pengendara NP menganggap
aturan hukum itu lebih adil dibandingkan pengendara taksi. Selanjutnya, ditemukan
bahwa legitimasi penalti di mata responden bertambah sebagai fungsi dari beratnya
pelanggaran. Artinya semakin berat pelanggaran, semakin kebijakan dinilai adil dan
masuk akal. Penting dicatat di sini, bahwa pengendara taksi (termasuk profesional
lain) berkendara lebih sering/lama, sehingga lebih mungkin melakukan pelanggaran
dan ditangkap karena melanggar, dibanding NP. Sementara melakukan pelanggaran
sama artinya mengurangi pendapatan bagi mereka, sehingga muncul persepsi
pengendara taksi bahwa mereka ‘diincar’ (dengan tidak adil) oleh polisi. Hal ini bisa
dipahami sebagai norma kelompok informal (sesama pengendara taksi) yang
kemudian memunculkan sikap negatif terhadap polantas.
Selain itu, aturan hukum yang dibuat harus cukup tegas dan berat, sehingga
memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi di masa depan. Sangsi
impoundment berupa penarikan/penderekan kendaraan selama 30 hari ditambah
penarikan SIM yang dilaksanakan dengan tegas akan memberikan efek jera bagi
pelanggaran

berikutnya,

bahkan

mengurangi

resiko

terjadinya

kecelakaan

(Rosenbloom & Eldror, 2013) 68 . Riset Rosenbloom dan Eldror dengan melibatkan 378
pengendara yang kendaraannya ditarik menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan
dengan keras dan segera seperti penarikan kendaraan ini amat efektif untuk
menghilangkan pelanggaran lalu lintas.
Di atas semua temuan penelitian ini, perlu digarisbawahi bahwa penilaian
positif terhadap hukum berlalu lintas akan memprediksi legitimasi dan kepatuhan
terhadap hukum, apabila sebelumnya dan seterusnya hukum dilaksanakan dengan
tegas. Penegakan hukum sendiri memiliki alternatif instrumen selain hanya denda.
Penggunaan poin penalti dapat dilakukan dengan hukuman berupa pendidikan,
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suspensi SIM, juga persidangan di pengadilan yang diatur dengan jelas, transparan,
dan sistematis. Di Indonesia, perlu diperiksa lebih lanjut, apakah benar hukum
berlalu lintas memiliki legitimasi, diterima dan dievaluasi sebagai hukum yang adil
dan masuk akal. Selain itu, perlu diperiksa pula bagaimana pelaksanaan penegakan
hukum berlangsung, pola‐pola praktik yang kerap muncul, yang pada akhirnya
memberikan celah bagi pelanggaran dan bahkan sikap negatif terhadap polantas
sebagai penegak hukum di jalan raya.
Polantas memiliki peran yang sangat penting di jalan, mereka menegakkan
dan memastikan bahwa aturan lalu lintas dipatuhi dan pelanggaran diberikan
surat/bukti tanda pelanggaran (tilang) untuk kemudian diproses di pengadilan.
Polantas adalah otoritas di jalan dan memiliki legitimasi untuk mengatur ketertiban
jalan. Para pengendara berusia muda lebih merasa terpengaruh oleh kehadiran
polantas (Yagil, 1998a). Artinya, keberadaan polantas di jalan dapat mendorong
kepatuhan pengguna jalan. Namun di sisi lain, polantas dinilai tidak fair dalam
menghukum oleh pengendara berusia muda (Yagil, 1998a).
Indikasi bahwa polantas dinilai positif di satu sisi, sekaligus dinilai negatif di
sisi lain terungkap dalam riset kecenderungan bias antarkelompok pada masyarakat
pengguna jalan di Jakarta (Soesetio, Ariyanto, Hafiyah, 2008). 69 Para pengguna jalan,
khususnya pengemudi kendaraan umum, mobil pribadi, dan sepeda motor
mempersepsi polantas tertib, disiplin, melancarkan, memudahkan, menyelesaikan
masalah, namun mencari kesalahan, kurang adil, kurang simpatik, tidak obyektif, dan
cenderung memeras. Hasil focus group discussion (fgd) pada kelompok pengemudi
kendaraan umum menunjukkan bahwa polantas dianggap tidak adil, terutama bila
dibandingkan dengan perlakuan polantas terhadap pengendara mobil pribadi dalam
pemberian tilang. Lebih lanjut, polantas dinilai kurang banyak, kurang tegas, kurang
menjalankan tugas dengan baik, padahal kehadiran mereka sangat diperlukan.
Begitu pula pengemudi mobil pribadi, dalam fgd mereka mengungkapkan bahwa
bahwa polantas belum sepenuhnya menjadi pengayom, kadang menjadi pemeras,
suka mencari kesalahan untuk menilang dan berusaha mendapatkan bayaran (suap)
69
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di tempat. Polantas juga dinilai tidak selalu tertib dalam menggunakan jalan raya
atau dengan kata lain tidak selalu menjadi contoh untuk selalu mematuhi aturan lalu
lintas. Di sisi lain, kehadiran polantas amat dibutuhkan dan kehadiran mereka amat
dihargai untuk mengatur dan melancarkan jalan di saat macet dan hujan deras.
Bahkan di mata pengendara sepeda motor, terungkap dalam fgd bahwa polantas
dinilai suka mencari kesalahan pengendara motor dengan berlebihan, dengan cara‐
cara yang tidak masuk akal.
Persepsi terhadap polantas seperti diungkap dalam penelitian Soesetio dkk di
atas membantu menjelaskan mengapa masyarakat memberikan penilaian positif dan
negatif terhadap petugas polantas dan praktek‐praktek polantas di lapangan. Sikap
negatif terhadap polantas tampaknya didominasi oleh praktek suap yang kerap
dilakukan oleh polantas atau oknum petugas polisi. Praktek suap di jalan raya
Indonesia, bahkan telah menjadi pengetahuan publik internasional, di mana video
suap polantas di Bali diunggah di saluran youtube pada April 2013 lalu. Sebelumnya,
Desember 2011, video suap polantas di Kediri juga diunggah di saluran yang sama.
Praktek ini adalah praktek yang menyebar luas dan tidak cukup diatasi dengan
hukuman disipliner kepada polantas yang melakukannya.
Lebih lanjut, masyarakat tidak mengetahui siapa sebenarnya yang berhak
memberikan surat tilang, polantas dengan ciri‐ciri seperti apa, juga prosedur
penetapan tilang, serta pengurusan tilang. Di sisi lain, surat tilang dengan
konsekuensinya, seperti datang ke pengadilan untuk mengambil kembali SIM yang
ditarik kemudian membayar denda yang ditentukan, dinilai tidak menghukum tapi
memberikan kerugian (waktu dan tenaga), sehingga lebih menguntungkan apabila
memberikan uang suap kepada polantas di jalan. Di sini terlihat bahwa pendekatan
cost‐benefit menjelaskan perilaku masyarakat yang cenderung tidak patuh hukum,
menolak membayar denda tilang dengan prosedur semestinya sesuai aturan hukum.
Oleh karena itu, penerapan hukuman yang berlangsung saat ini perlu ditinjau
kembali dan direvisi dengan hukuman yang lebih

jelas, tegas, dan sistematis,

didukung oleh sistem yang adekuat nir‐potensi suap. Hal ini penting untuk menjamin
procedural justice di mata masyarakat, sehingga kepatuhan mereka terhadap
hukum—dan Negara—dapat berkembang.

Legal disobedience

bukan hanya

ditentukan oleh sejauh mana suatu aturan/hukum dipersepsi adil dan masuk akal,
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tapi juga benefit yang bisa diperoleh dengan melanggar hukum, kemungkinan
ditangkap oleh otoritas dan beratnya sangsi (Rosenbloom & Shahar, 2007). 70
Poin yang penting dari uraian diatas adalah: Pertama, sikap positif terhadap
pelanggaran dikarenakan adanya determinan‐determinan kognitif, berisi keyakinan‐
keyakinan positif tentang tingkah laku melanggar, norma sosial‐deskriptif

yang

mendorong pelanggaran, pengalaman sebelumnya melanggar tapi tidak dihukum,
juga peranan usia dan jenis kelamin. Sikap positif terhadap pelanggaran akan muncul
jika rasa wajib mematuhi aturan lalin lemah—dengan kata lain, nilai‐nilai sosial yang
pro terhadap keamanan dan ketertiban tidak

disosialiasikan dengan kuat di

masyarakat—dan evaluasi terhadap isi hukum berlalu lintas negatif, di samping
kontrol terhadap pelanggaran tidak ditegakkan dengan tegas. Kedua, evaluasi positif
terhadap hukum berlalu lintas akan memprediksi legitimasi dan kepatuhan terhadap
hukum, apabila sebelumnya dan seterusnya hukum dilaksanakan dengan tegas.
Denda hanyalah salah satu alternatif instrumen penegakan hukum. Penggunaan poin
penalti dapat dilakukan dengan hukuman berupa pendidikan, suspensi SIM, juga
persidangan di pengadilan yang diatur dengan jelas, transparan, dan sistematis.
Instrumen hukum yang demikian akan dievaluasi adil dan masuk akal, sehingga
memberikan legitimasi dan kepatuhan masyarakat. Lebih dari itu, sangsi yang
diberikan harus segera dan cukup keras agar membuat jera pelanggar. Ketiga, pola‐
pola praktik penegakan hukum lalu lintas saat ini memberikan celah bagi
pelanggaran, sekaligus menimbulkan sikap negatif terhadap polantas sebagai
penegak hukum di jalan raya. Tiga kelompok utama pengguna jalan menilai polantas
cenderung mencari‐cari kesalahan di jalan raya, menerima suap, dan pada akhirnya
menjadi pemeras.
Poin yang ketiga ini memberikan bukti tambahan bahwa sangsi denda saja
tidaklah efektif untuk membangun budaya aman berkendara. Pemerintah perlu
melakukan terobosan hukum, baik dalam aspek legal drafting hingga sistem yang
mengatur penerapan di lapangan. Para pengguna jalan harus ditempatkan sebagai
manusia rasional yang secara sadar mengambil keputusan untuk patuh atau
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melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran akan terjadi apabila individu dalam satu
situasi di jalan raya menilai bahwa aturan hukum irasional dan lebih rasional baginya
untuk melanggar (Havârneanu & Havârneanu, 2012). 71 Pertimbangan yang dilakukan
individu menekankan untung‐rugi sebenarnya dapat diantisipasi dengan aturan
hukum yang jelas, sistematis, masuk akal, dan fair. Produk aturan hukum yang
persepsi tidak logis, tidak tepat, dan tidak penting akan menghilangkan rasa takut
untuk melukai diri atau orang lain di jalan raya. Apalagi jika norma sosial menyetujui
pelanggaran. Pelanggaran akan lebih mungkin terjadi karena tingkah laku melanggar
umum dilakukan dan respek terhadap hukum rendah. Semakin banyak orang
melanggar, semakin besar kemungkinan seseorang untuk ikut melanggar. Terjadilah
pelanggaran massif, dan pada akhirnya aturan lalu lintas yang sebenarnya ditujukan
untuk keselamatan berubah menjadi norma menyimpang, yaitu saat aturan hukum
yang ada hadir hanya untuk dilanggar daripada dipatuhi (Havârneanu & Havârneanu,
2012) 72 .
Hari ini, kita melihat kecenderungan ‘norma menyimpang’ itu meluas,
terutama di Jakarta dan kota‐kota sekitarnya. Padahal semestinya, norma ketertiban
dan keselamatan menjadi budaya masyarakat. Budaya selamat‐tertib berkendara ini
dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip‐prinsip fundamental tingkah
laku manusia dan temuan‐temuan empiris tentang keamanan berlalu lintas, serta
pengembangan program intervensi yang didesain berbasiskan bukti empiris (Foss,
2007). Prinsip‐prinsip fundamental tingkah laku manusia itu adalah (Foss, 2007): 73
a. Manusia memahami dan menggunakan hanya bagian kecil dari informasi
obyektif yang mereka dengar atau baca (dalam Reyna, 2004)
b. Manusia bukan makhluk yang pasif dalam menerima informasi, tapi aktif mencari
makna, memroses informasi, membentuk impresi, dan didorong oleh emosi
(dalam Bandura, 1986)
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c. Kebanyakan tingkah laku terjadi sebagai respons terhadap lingkungan langsung
dan saat itu, baik fisik dan sosial (dalam Ajzen & Fishbein, 1980)
d. Kebanyakan manusia dipengaruhi oleh perilaku orang lain dalam hampir segala
hal, meskipun tidak dalam pengertian mekanistik (dalam Bandura, 1986, 1989)
e. Proporsi tindakan manusia sebagian besar bersifat kebiasaan, ketimbang didasari
pengambilan keputusan yang disadari setiap kali tingkah laku ditampilkan (dalam
Azjen, 1991)
f. Semua manusia hidup dalam kelompok, kecil atau besar, yang nilai‐nilai dan
aturan tidak tertulisnya memengaruhi cara berpikir anggota dan tingkah lakunya
(dalam Norenzayan & Nisbett 2000, Triandis, 1994)
g. Organisasi dan lembaga, bukan individu, merupakan mekanisme yang
memungkinkan program dan kebijakan diimplementasikan untuk memengaruhi
tingkah laku manusia.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

KESIMPULAN

1.

DESKRIPSI PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTI
PELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS SAAT INI
Pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat

yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai
dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan
bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.
Terdapat setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu
lintas, yaitu: Faktor Yudiris, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Budaya Hukum
Masyarakat. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku,
maka diperlukan kondisi tertentu yaitu: hukum harus dikomunikasikan; diposisi
untuk berperilaku, artinya hal‐hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk
berperilaku tertentu.
Dari penjelasan empiris psikologi sosial, dapat disimpulkan tiga poin penting
yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, sikap positif terhadap
pelanggaran dikarenakan adanya determinan‐determinan kognitif, berisi keyakinan‐
keyakinan positif tentang tingkah laku melanggar, norma sosial‐deskriptif

yang

mendorong pelanggaran, pengalaman sebelumnya melanggar tapi tidak dihukum,
juga peranan usia dan jenis kelamin. Sikap positif terhadap pelanggaran akan muncul
jika rasa wajib mematuhi aturan lalu lintas lemah—dengan kata lain, nilai‐nilai sosial
yang pro terhadap keamanan dan ketertiban tidak disosialiasikan dengan kuat di
masyarakat—dan evaluasi terhadap isi hukum berlalu lintas negatif, di samping
kontrol terhadap pelanggaran tidak ditegakkan dengan tegas.
Kedua, evaluasi positif terhadap hukum berlalu lintas akan memprediksi
legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum, apabila sebelumnya dan seterusnya
hukum dilaksanakan dengan tegas. Denda hanyalah salah satu alternatif instrumen
penegakan hukum. Penggunaan poin penalti dapat dilakukan dengan hukuman
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berupa pendidikan, suspensi SIM, juga persidangan di pengadilan yang diatur dengan
jelas, transparan, dan sistematis. Instrumen hukum yang demikian akan dievaluasi
adil dan masuk akal, sehingga memberikan legitimasi dan kepatuhan masyarakat.
Lebih dari itu, sangsi yang diberikan harus segera dan cukup keras agar membuat
jera pelanggar.
Ketiga, pola‐pola praktik penegakan hukum lalu lintas saat ini memberikan
celah bagi pelanggaran, sekaligus menimbulkan sikap negatif terhadap polantas
sebagai penegak hukum di jalan raya. Tiga kelompok utama pengguna jalan menilai
polantas cenderung mencari‐cari kesalahan di jalan raya, menerima suap, dan pada
akhirnya menjadi pemeras.

2.

PERILAKU MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA TERHADAP OPERASI BUKTI
PELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS
Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran

(tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai
jalan/manusia, karena pemakai/pengguna jalan bisa perseorangan dan juga
perseorangan yang mewakili korporasi. Oleh karenannya pemahaman perilaku
masyarakat ini mencakup perilaku perseorangan maupun perilaku korporasi.
Ke depan, perilaku masyarakat terhadap operasi Tilang dalam berlalu‐lintas
dapat dipengaruhi oleh faktor Kebijakan Penegakan Hukum yang arahnya pada
upaya meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu‐lintas guna menunjang Pembangunan Nasional di
antaranya menerapkan penindakan pelanggaran lalu‐lintas dan angkutan jalan
dengan menggunakan peralatan elektronik (electronic law enforcement) dan
kebijakan meningkattkan jumlah denda bagi pelanggar terutama pada jalur khusus
seperti Jalur Busway.
Kajian komparasi di berbagai negara menunjukkan bahwa sikap terhadap
pelanggaran dan keamanan berkendara merupakan prediktor intensi yang signifikan
untuk melanggar, dan berkorelasi dengan resiko kecelakaan. Dengan memahami
berbagai perilaku pelanggaran di berbagai negara dan bahkan sebagai kerangka
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empiris untuk memberikan intervensi yang tepat untuk mendorong perilaku aman
dalam berkendara.

B.

SARAN/REKOMENDASI
Penerapan hukuman yang berlangsung saat ini perlu ditinjau kembali dan
direvisi dengan hukuman yang lebih jelas, tegas, dan sistematis, didukung oleh
sistem yang adekuat nir‐potensi suap. Hal ini penting untuk menjamin procedural
justice di mata masyarakat, sehingga kepatuhan mereka terhadap hukum dan
Negara dapat berkembang. Legal disobedience bukan hanya ditentukan oleh sejauh
mana suatu aturan/hukum dipersepsi adil dan masuk akal, tapi juga benefit yang bisa
diperoleh dengan melanggar hukum, kemungkinan ditangkap oleh otoritas dan
beratnya sanksi.
Langkah‐langkah yang perlu ditempuh

antara lain;

pengguna jalan terhadap pelanggaran aturan lalu‐lintas,

mengukur sikap

bentuk pelanggaran dan

sanksi/penalti dengan tujuan membangun sistem aturan hukum yang lebih fit
dengan kondisi hari ini dan perlunya program intervensi berbasis prinsip tingkah
laku manusia untuk menciptakan budaya aman berkendara. Banyak sekali tingkah
laku pengguna jalan harus diubah agar pro budaya selamat‐tertib berkendara pada
setiap kelompok pengguna jalan.
Sanksi denda saja tidaklah efektif untuk membangun budaya aman
berkendara. Pemerintah perlu melakukan terobosan hukum, baik dalam aspek legal
drafting hingga sistem yang mengatur penerapan di lapangan. Para pengguna jalan
harus ditempatkan sebagai manusia rasional yang secara sadar mengambil
keputusan untuk patuh atau melanggar aturan lalu lintas. Pertimbangan yang
dilakukan individu menekankan untung‐rugi sebenarnya dapat diantisipasi dengan
aturan hukum yang jelas, sistematis, masuk akal, dan fair. Produk aturan hukum
yang persepsi tidak logis, tidak tepat, dan tidak penting akan menghilangkan rasa
takut untuk melukai diri atau orang lain di jalan raya. Apalagi jika norma sosial
menyetujui pelanggaran. Pelanggaran akan lebih mungkin terjadi karena tingkah laku
melanggar umum dilakukan dan respek terhadap hukum rendah. Semakin banyak
orang melanggar, semakin besar kemungkinan seseorang untuk ikut melanggar.
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