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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Jalan raya merupakan aspek terpenting dalam kegiatan transportasi 

disebuah Kota, oleh karenanya jalan raya membutuhkan perhatian yang ekstra, 

mulai dari perencanaan sampai pada pengawasannya.Perencanaan jaringan 

prasarana transportasi dan lalu lintas perkotaan ditentukan oleh ketersediaan 

lahan perkotaan dan rencana tata guna lahan perkotaan.Tata guna lahan sangat 

penting diperhitungkan dalam perencanaan jaringan transportasi, harus 

disesuaikan dengan rencana tata guna lahan dan diarahkan kepada 

terwujudnya pelayanan transportasi yang efektif dan efisien keseluruh bagian 

wilayah perkota.Kabupaten rokan hulu merupakan kabupaten yang baru mekar 

sekitar 12 tahun sehingga kabupaten rokan hulu memiliki jumlah penduduk 

yang cukup banyak 

Dapat dilihat dari tabel di bawah ini data penduduk di kabupaten rokan 

hulu 

Tabel1.1 : Data Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2013-2015 di 
Kabupaten Rokan Hulu 

 
No Tahun Jumlah Penduduk  Persentasi 
1 2013 525.558 jiwa 5,70 % 

 

5,98 % 
2 2014 557.368 jiwa 
3 2015 592.868 jiwa  

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Tahun 2013-2015 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui perkembangan jumlah penduduk 

semakin meningkat di Kabupaten Rokan Huludari tahun 2013 sebanyak 

525.558 jiwa pada  tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 557.368 jiwa  
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dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebanyak 592.868 jiwa   

peningkatan terus menerus. Berdasarkan angka kenaikan jumlah penduduk 

maka angka kepemelikan kendaraan angkat meningkat sendiri nya karena 

kendaraan merupakan alat transportasi untuk berpergian dan melibatkan jalan 

raya di kabupaten rokan hulu  

Hampir setiap hari masyarakat menggunakan jalan raya untuk pergi ke 

tempat kerja,  kesekolah dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk 

mempercepat perjalanan tentunya masyarakat membutuhkan kendaraan 

bermotor baik itu berupa kendaraan bermotor roda 4, roda 2, roda 3 dan 

kendaraan umum, sehingga mengakibatkan Jumlah kepemilikan kendaraan 

bermotor khususnya di Kabupaten Rokan Hulusetiap tahun mengalami 

peningkatan 

Tabel 1.2 : Data Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 
2014-2015 di Kabupaten Rokan Hulu 

 
No Tahun Jumlah Kendaraan 

Bermotor 
Persentasi 

1 2014 1.500.000  
6,97 % 

 
2 2015 1.725.000 

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2015 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui perkembangan jumlah kendaraan 

bermotor semakinmeningkat di Kabupaten Rokan Huludari tahun 2014 hingga 

tahun 2015 mengalami kenaikan secara terus menerus.Dari segi sosial seperti 

pertambahan penduduk, dan dari segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup 

rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan 

bermotor pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak 

seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, 

seperti jalan raya, akan mengakibatkan ketidak seimbangan, yang pada  
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akhirnya akan berdampak negatif bagi pengguna jalan raya itu sendiri seperti 

terjadi kemacetan. 

Akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, maka akhirnya 

muncul beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka 

pelanggaran di jalan raya selain itu dampak samping dari tranfortasi modern, 

ialah harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk luka-luka dan 

kehilangan nyawa dijalan raya. 

Menurut Kasat Lantas Polres Rokan Hulu ketika dikonfirmasi untuk 

mengatasi kecelakaan di beberapa  jalan akibat banyaknya kendaraan yang 

melintas, pihaknya selalu menyiagakan anggotanya dengan sistem floating di 

kawasan jalan tertentu.Dia mengatakan bahwa, setiap harinya selalu 

menempatkan anggota di beberapa titik yang diprediksi selalu mengalami 

kecelakaan. Biasanya jalan tersebut berada dekat dengan perumahan warga 

ataupun berdekatan dengan lokasi sekolah. 

Selain itu, kepatuhan, ketaatan dan kesadaran hukum sebagian 

masyarakat pemakai jalan di Kabupaten Rokan Hulu yang masih belum baik 

menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi permasalahan dijalan 

raya yang pada akhirnya merugikan pengguna jalan itu sendiri seperti 

kecelakaan di jalan raya terutama pada pengguna kendaraan bermotor roda 

dua.  

Profil keselamatan jalan di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan 

melalui perkembangan data kecelakaan lalu lintas pada tabel 1.3 
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Tabel 1.3 : Jumlah Laka Lantas Tahun 2014 Di Kabupaten Rokan Hulu 

NO Tahun 
JUMLAH 

LAKA 
KORBAN KERUGIAN 

MATERIL MD LB LR 
1. 2014 134 52 124 114 Rp 619,300,000 

Data Tahun 2014 Satlantas Polresta Kabupaten Rokan Hulu  

Ket : LAKA = Kecelakaan 

MD = Meninggal Dunia 

LB = Luka Berat 

LR = Luka Ringan 

 
Profil keselamatan jalan di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan 

melalui perkembangan data kecelakaan lalu lintas pada tebel 1.4 dibawah ini: 

Tabel 1.4 : Jumlah Laka Lantas tahun 2015 di Kabupaten Rokan Hulu  
 

NO BULAN 
JUMLAH 

LAKA 
KORBAN KERUGIAN 

MATERIL MD LB LR 
1. Januari 16 5 9 10 Rp 15,100,000 
2. Februari 10 2 14 11 Rp 31,150,000 
3. Maret 8 3 16 9 Rp 45,350,000 
4. April 16 3 10 16 Rp 32,200,000 
5. Mei 12 12 10 12 Rp 50,500,000 
6. Juni 13 6 9 15 Rp 64,250,000 
7. Juli 9 9 11 13 Rp 54,150,000 
8. Agustus 13 4 9 11 Rp 46,900,00 
9. September 8 10 13 8 Rp 51,300,00 
10. Okteober 14 8 12 10 Rp 20,250,000 
11. November 12 3 8 12 Rp 47, 100,00 
12. Desember 12 4 9 12 Rp 14,200,00 

JUMLAH 143 69 130 139 Rp 474.700.000 
Sumber: Data Tahun 2015 Sat Lantas Polres Kabupaten Rokan Hulu 

Ket : LAKA = Kecelakaan 

MD = Meninggal Dunia 

LB = Luka Berat 

LR = Luka Ringan 
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Kecelakaan dijalan raya bukanlah hal yang baru lagi, karena dari tahun 

ketahun angka kecelakaan dijalan raya semakin bertambah seperti yang 

terlihat alam tabel diatas bahwa terdapat sejumlah 143 kejadian kecelakaan 

lalu lintas pada tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang 

berjumlah 134 kejadian.Hal ini merupakan permasalahan yang sudah 

seharusnya bisa cepat diatasi karena mengingat pentingnya peran jalan raya 

bagi kehidupan masyarakat, namun demikian para pengguna jalan raya setiap 

saat bisa saja menjadi korban selanjutnya.korban kecelakaan dapat 

dikategorikan : 

a) Luka Ringan, luka ringan dapat dikatakan yang seperti gores-gores pada 

badan, terkilir, bengkak akibat benturan dan lain-lain 

b) Luka Berat, luka berat dapat dikatakan seperti patah tulang, koma, 

lumpuh, cacat permanen dan lain-lain  

c) Meninggal Dunia,Tidak dipungkiri akibat kecelekaan lalu lintas bisa 

merenggut nyawa seseorang. 

Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini, 

karena jalan raya merupakan kepentingan umum yang menjadi tanggung 

jawab dari pemerintah, begitu juga dengan pengawasan dalam penggunaan 

jalan raya itu sendiri, pemerintah dengan dibantu pihak-pihak terkait seperti 

Polisi Lalu Lintas yang bertugas mengatur arus lalu lintas, telah menerapkan 

berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan raya, 

seperti penerapan  UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang telah 

diberlakukan untuk menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992. 
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Namun dewasa ini, pemahaman masyarakat akan pentingnya 

mengikuti peraturan yang ada semakin berkurang , khususnya bagi pengguna 

jalan raya di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

pelanggaran peraturan lalu lintas yang terjadi yang pada akhirnya akan  

merugikan diri pelanggar itu sendiri baik kerugian materi maupun nyawa.dan 

meningkatnya kecelakaan lalu lintas. 

Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggar itu sendiri, jika 

masalah ini terus dibiarkan tentunya akan semakin banyak memakan korban 

baik harta maupun nyawa. Dari alasan inilah peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: 

“Analisis implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dalam mengurangi kecelakaan 

lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu2015”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam 

penelitian. Disampin itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang 

keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan 

efektif. 

Dengan didasari penjelasan diatas dapat Peneliti rumuskan suatu 

masalah pokok, yaitu: 

1. Bagaimana Implementasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengurangi tingkat 

kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu? 
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2. Apakah faktor penghambat pengimplementasi UU No 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengurangi tingkat 

kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan fenomena yang dijelaskan diatas 

mengenai penerapan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan ankutan 

jalan di Kota Pekanbaru, maka Peneliti menetapkan tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui usaha Sat Lantas POLRES Kabupaten Rokan Hulu  

mengimplementasikan UU No 22 tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dalam mengurangi tingkat kecelakaan di Kabupaten 

Rokan Hulu. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengimplementasian UU No 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengurangi 

tingkat kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bahan informasi dalam mengurangi tingkat pelanggaran peraturan lalu 

lintas. 

2. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai pokok 

permasalahan yang sama. 

3. Sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diterima Peneliti selama 

mengikuti perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika Penelitian berisikan bab demi bab dalam laporan 

penelitian yang terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 

Penelitian, pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan 

islam, kerangka pemikiran, definisi konsep dan konsep 

operasional. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini akan membahas tentang gamabaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi kondisi geografis, struktur organisasi dan 

uraian tugas sub-sub bagian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 

implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dalam mengurangi tingkat 

kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru. 
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BAB VI  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

 

 


