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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Leo Agustino (2014:7). 

Kebijakan publik adalah “apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau 

tidak dikerjakan” . Melalui definisi ini dapatdiketahui bahwa terdapat perbedaan 

antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus 

dikerjakan oleh pemerintah. James Anderson yang dikutip oleh Leo Agustino 

(2014:7) memberikan definisi kebijakan pablik sebagai “serangkaian kegiatan 

yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seorang aktor atau sekelompok akor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan”.  

Beberapa pakar mengemukakan tentang pengertian kebijakan puplik, 

diantaranya seperti yang dijelaskan berikut ini:  

Menurut Edi Suharto (2010:7). Kebijakan adalah prinsip atau cara 

bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dari pendapat 

Edi Suharto mengindikasikan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang 

digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pencapaian 

tujuan.Selanjutnya definisi kebijakan menurut Titmuss yang dikutip oleh Edi 

Suharto(2010:7) mengatakan bahwa kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang 

mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.  

Kebijakan menurut Titmus senantiasa berorientasi kepada masalah-

masalah dan berorientasi kepada tindakan yang dibuat secara terencana dalam 

mencapai tujuan tertentu. 
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Kemudian Islamy (2000 : 22) mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai 

berikut : 

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa 

penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk nyata. 

3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan 

tertentu. 

4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan 

seluruh anggota masyarakat. 

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan 

publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan; 

2. Implementasi kebijakan; 

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. 

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses 

kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga aktivitas 

pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola 

siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan 

tertentu akan tercapai. 
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Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan 

sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. 

Maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa pedoman sebagai berikut : 

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan; 

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; 

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; 

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; 

e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; 

f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit; 

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; 

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi; 

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah; 

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Seperti halnya kata kebijakan, kata publik pun memilki beragam 

pengertian.Menurut (Wirman Syafri, 2012: 14) istilah “publik” diartikan sebagai 

“umum, orang banyak, masyarakat, dan negara”.Akan tetapi, secara sosiologi, 

isitilah publik tidak dapat disamakan dengan masyarakat. Secara sosiologi, 

masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial diantara manusia yang 

hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma  
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atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Sementara itu, publik adalah kumpulan 

orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan yang sama dan 

tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu. Begitu jelas terdapat perbedaan dari 

kedua konsep ini. 

Sementara, Scott M. Cuttlip dan Allen H. yang dikutip oleh Wirman 

Syafri (2012:15) mengatakan publik adalah kelompok individu yang terkait oleh 

kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, unsur-unsur publik adalah: 

1. Adanya sejumlah manusia; 

2. Adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka; 

3. Adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. 

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari 

suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apaabila dibagi-bagi dalam beberapa 

kategori yaitu: 

1. Policy demands atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau 

kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara 

pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah 

yang mereka rasakan. 

2. Policy decision atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh 

pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-

kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk 

mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah 

eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi 

hukum yang penting. 
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3. Policy statement atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal 

atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk 

policy statement atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative, 

dekrit dan perintah eksekutif,peraturan administrative, pendapat pengadilan, 

dan sebagainya.  

4. Policy output atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijkan 

publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan 

dan pernyataan kebijkan. 

5. Policy outcomes atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang 

diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang 

berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;  

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya 

jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh 

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Wilian Dunn dalam 

Budi Winarno (2007 :32-34) adalah sebagai berikut: 

1. Tahap penyusunan agenda 
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Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik.Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan 

para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh 

sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda 

untuk waktu yang lama. 

2. Tahap formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh pembuat kebijakan.Kemudian masalha-masalah tersebut didefinisikan 

untuk dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan permasalahan tersebut 

berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. 

3. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus 

antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

4. Tahap implementasi kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 

5. Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat. 
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Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah 

implementasi kebijakan. Tahap implementasi menjadi begitu penting karena 

kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu 

kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu 

sendiri.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2013, 

implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Berikut ini adalah beberapa 

pendapat para ahli yang dikutif dari buku Harbani Pasolong (2008:23) 

implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah 

proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Hinggis 

mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang 

didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk 

mencapai sasaran strategi. 

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino (2014:139) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini prosedur kebijakan 

secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya 

pencapaian tujuan.Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji yang dikutip oleh Leo 

Agustino (2014:140), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan 

mungkin lebih penting daripada pembuatan  
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kebijakan.Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus 

yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.Setelah kebijakan 

diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya maka perlu 

dievaluasi.Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing 

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan 

program. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa eveluasi merupakan 

penilaian sejauh mana keberhasilan suatu program yang tekah dijalankan. 

Salah satu pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh Weimer dan 

Aidan R. Vining dalam (Harabani Pasalong, 2008:56), menurut mereka ada tiga 

faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan 

publik yaitu: 

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori 

yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan.  

2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat 

dalam kerjasama merupakan suatu assembling produktif. 

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen 

untuk mengelola pelaksanaannya. 

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004:10), ada beberapa  

faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan 

yaitu: 
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1. Isi kebijakan, yaitu suatu kebijakan dikatakan gagal karena samarnya isi dan 

tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan danketegasan dalam 

bentuk internal maupun ekseternal dari kebijakan itu sendiri. 

2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gamabaran yang kurang tepat, baik kepada objek 

kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan 

dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut. 

3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak 

ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan 

tersebut. 

4. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana 

dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas yang 

berwenang. 

 
2.2. Undang-undang Lalu Lintas 

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 5 ayat (1)jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 

1945). Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan dinegara kita, yang 

mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang adalah Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang ditetapkan oleh Presiden 

dalam keadaan yang sangat mendesak. Perpu tersebut harus mendapat persetujuan 

dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. 
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Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman (2012:89) mengatakan setiap 

undang-undang terdiri dari beberapa unsur yaitu: 

1. Konsideran, yaitu dasar pertimbangan yang umumnya menentukan mengapa 

undang-undang tersebut dibuat. Dasar pertimbangan ini diawali dengan kata-

kata: menimbang, mengingat. 

2. Diktum/amar, yaitu merupakan isi atau ketentuan-ketentuan yang diatur oleh 

undang-undang tersebut, dan umumnya terdiri dari beberapa bab dan beberapa 

pasal. 

3. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan pasal demi pasal. 

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

Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 

yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-

Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, 

terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan 

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

pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.  

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan 

lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi 

dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.Yang lebih 

penting dari hal tersebut adalah bagaimana agar dapat menjawab dan menjalankan 

amanah yang tertuang didalamnya.  
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Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2edinyatakan:”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri 

dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan 

hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu 

lintas”. 

Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Saddiqi (2010:154) Pencabutan 

peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan dengan peraturan yang 

setingkat.misalnya, Undang-undang hanya dapat dicabut oleh Undang-undang 

pula atau peraturan yang setingkat seperti Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang.Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah 

tidak boleh mencabut peraturan yang lebih tinggi.Sebaliknya, peraturan yang 

lebih tinggi dapat mencabut peraturan yang lebih   

2.3 Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas 

yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) 

mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” 
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Didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan 

angkutan dalam pencengahan kecelakaan lalu lintas pasal 226 menjelaskan 

sebagai berikut: 

1) Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui: 

a) Partisipasi para pemangku kepentingan; 

b) Pemberdayaan masyarakat; 

c) Penegakan hukum; dan 

d) Kemitraan global. 

2) Pecengahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang 

3) Penyusunan program pencengahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh 

forum lalu lintas dan angkutan jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang meliputi peyusunan program kemitraan satlantas, 

program kemitraan satlantas 

Mencermati lebih dalam dari apa yang telah disebutkan di atas, maka  

harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di Undang-undang No 

22 Tahun 2009. Dari sini akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi 

dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutnya dapat dilihat 

bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah 

sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan 

penegakannya.Seperti yang dikemukakan oleh Dedi dalam jurnal penelitiannya 

yang berjudul strategi satuan lalu lintas polisi resort pontianak kota Dalam 

mengurangi kecelakaan lalu  lintas Di kota pontianak 
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Bahwa dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya 

harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam 

perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, 

tingkatan, dan lain sebagainya. 

Implementasi dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, 

baik oleh pihak penegak undang-undang maupun oleh pihak masyarakat umum. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.Selain faktor karena undang-undang ini 

kurang sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat umum sehingga terjadi sikap 

acuh tak acuh terhadap undang-undang No 22 Tahun 2009 ini, juga oleh karena 

faktor budaya masyarakat serta sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang 

memadai berupa rambu-rambu dan tempat-tempat pemberhentian.Semua ini 

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Undang-undang no 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

 
2.4. Kecelakaan Lalu Lintas 

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur 

dari kemampuan pemahaman individu, melalui bagaimana penerapannya di jalan 

raya.manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-

pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.Berikut ini 

adalah penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi di 

kutip dari jurnal disiplin lalu lintas pengendara sepeda motor roda dua di 

kecamatan tampan pekanbaru (Nur hidayah), yaitu: 
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1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang 

berlaku hal tersebut dikarnakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

mencari tahu peraturan lalu lintas atau ramburambu lalu lintas. 

2. Semenjak kecil seorang anak kecil sudah di perbolehkan membawa 

kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk 

berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karna 

belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. 

3. Hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada razia atau saat ada polisi. Ini 

sudah hal biasa yang sering kita lihat dijalanan bahkan kita sendiri sering 

melakukan ini. 

4. Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain atau masyarakat yang ada 

di sekitar jalan. 

Menurut Rinto Raharjo (2014:61) berikut ini penyebab rendahnya 

kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu: 

1. Minimnya pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu lintas.  

2. Hanya patuh ketika ada petugas 

3. Memutar balikkan ungkapan 

4. Tidak memikirkan keselamatan orang lain 

5. Bisa damai ketika ditilang  

Pelanggaran peraturan lalu lintas merupakan salah satu penyebab 

terjadinya kecelakaan lalu lintas.Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu 

Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak  
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disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”Di bawah ini ada 

beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya 

a. Kurangnya infrastruktur jalan raya  

Jalan rusak merupakan salah satu penyebab sering terjadinya 

kecelakaan di jalan raya seperti jalan yang berlobang, di Kabupaten Rokan 

hulu ada 11 titik yang merupakan rawan kecelakaan lalu lintas diantaranya 

jalan lurus persimpangan KM 95 desa Batu Langkah Kecamatan Kabun, KM 

108-109 desa Puo Kecamatan Tandun,yang disebabkan jalan tanjakan dan 

tingkungan tajam, serta KM 116-117desa Tandun. Selanjutnya, di KM 148-

149 di simpang harapan Kecamatan Ujung Batu, yang mana simpang tersebut 

pengendara sering lengah, KM 160-161 Kecamatan Rambah Samo yang 

disebabkan tidak adanya marka jalan. Bukanya hanya itu saja, KM 225-226 

desa Tambusai Barat, KM 246-247 Dusun Rantau Kasai desa Tambusai 

Utara, KM 248-249 desa Mahao Kecamatan Tambusai Utara, KM 27-28 

Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan, KM 32-33 desa Pekan Tebih dan KM 

75-76 Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam itu lah 11 titik rawan 

kecelakaan di jalan raya di Kabupaten Rokan Hulu  

b. Tingkat Kesadaran Masyarakat  

Keamanan merupakan salah satu hal terpenting bagi pengendara, tetapi 

masyarakat kabupaten rokan hulu banyak yang mengesampingkan keamanan 

di jalan raya seperti tidak menggunakan helm,kaca spion, lampu, dan lain 

sebagainya dan banyak juga masyarakat yang membawa  
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kendaraannya melebihi kecepatan. Oleh sebab itu angka kecelakaan di 

kabupaten rokan hulu meningkat berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 

terjadi sebanyak 134 perkara dan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 143 

perkara 

c. Kurangnya Rambu-rambu Lalu Lintas  

Rambu-rambu lalu lintas merupakan hal yang wajib bagi setiap 

wilayah Kabupaten Rokan Hulu seperti lampu merah di persimpangan empat, 

tetapi ketersedian lampu merah di Kabupaten Rokan Tidak memadai banyak 

lampu merah yang tidak berfungsi dan mati sehingga menyebabkan 

masyarakat menerobos tidak sesuai dengan aturan dan menyebab kan 

kecelakaan ada sekitar 6 unit lampu merah yang baru di bangun tidak lagi 

berfungsi diantaranya, lampu merah yang berada di simpang empat Rumah 

Sakit Surya Insani Km 4, di simpang Bandara Tuanku Tambusai, di simpang 

Empat boter, di simpang Kumu, simpang kampung baru, simpang wonosari 

jalan menuju Lapas kelas II Pasir Pengaraian. Mengakibatkan kemacetan dan 

mirisnya beberapa persimpangan yang ada lampu merahnya telah memakan 

korban jiwa  

d. Kurangnya sosialisasi tentang lalu lintas kepada masyarakat  

Menyebabkan ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas 

seperti melawan arus lalu lintas melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tidak 

adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar sehingga menyebabkan banyak 

pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu   
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Oleh karena itu peneliti berminat untuk menganalisis implementasi 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan  

 

Jalan dalamMengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu  

pada Tahun 2015, penelitian ini penting dilakukan karena melihat peran 

penting jalan raya bagi masyarakat, namun masih rendahnya kepatuhan 

masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terhadap Undang-undang yang mengatur 

lalu lintas 

Menurut Lay, yang dikutip oleh Jotin Khisty (2006:360), suatu kecelakaan 

lalu lintas merupakan kata yang biasa digunakan untuk menguraikan kegagalan 

kinerja suatu atau lebih komponen pengendaraan, yang mengakibatkan kematian, 

luka badan, dan/atau kerusakan harta benda.  

Penggolongan kecelakaan lalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: 

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan 

kerusakan kendaraan dan / atau barang. 

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan luka 

ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang. 

3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan luka 

ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang. 

4. Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia atau luka berat. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan 

penelitian, seperti yang terdapat didalam tabel 2 dibawah ini : 

Tabel2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Peneliti Hasil Penelitian 
1 Implementasi pasal 280 

undang-undang Republik 
Indonesia nomor 22 tahun 
2009 Tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan (studi 
kasus di Kota Makassar). 

Rafiuddin Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1.Implementasi Pasal 280 UU Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan masih kurang 

efektif dilaksanakan di Kota makassar 

masih terdapat pelanggaran terhadap 

ketentuan ini. Pelanggaran ini terjadi 

karena masih banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui ketentuan hukum 

sekaligus sanksi dari ketentuan 

tersebut. Pelanggaran ini terjadi 

karena pengemudi kendaraan 

bermotor sering mengabaikan 

peraturan dalam berlalu lintas dan 

tingkat ketaatan masyarakat terhadap 

suatu aturan hukum atau suatu 

perundang undangan masih rendah.  

2.Dari segi kendala ketentuan Pasal 280 
UULLAJ di Kota makassar masih ada 
sebagian dari aparat penegak hukum 
khususnya Polantas tidak tegas dalam 
menindaki pelanggaran lalu lintas. Hal 
ini disebabkan juga karena kurangnya 
pengetahuan terhadap masyarakat 
mengenai ketentuan tersebut sehingga 
masyarakat menganggap ketentuan ini 
hal yang biasa di dalam masyarakat.  .  

2. Implementasi Undang- Andi Satria Implementasi UU No 22 Tahun 2009  
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undang No 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Studi 
Kasus Penggunaan Helm 
Standar Nasional 
Indonesia di Kalangan 
Mahasiswa UIN Suska 
Riau) 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berkaitan dengan 
penggunaan Helm Standar dikalangan 
Mahasiswa UIN Suska Riau dalam 
pelaksanaannya belum efektif. Hal ini 
dikarenakan masih banyaknya 
pelanggaran mengenai penggunaan 
Helem Standar dan masih banyak 
Mahasiswa yang tidak menggunakan 
Helm Standar saat berkendara. 

 

2.6. Pandangan Islam Mengenai Lalu Lintas  

Peraturan lalu lintas merupakan peraturan yang dibuat oleh orang yang 

berwenang, dalam hal ini disebut sebagai pemimpin yang mempunyai tujuan agar 

terciptanya keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, oleh sebab itu sudah 

seharusnya dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Hal ini sudah diatur didalam 

agama islam, tentang taat kepada pemimpin termasuk segala peraturan yang 

dibuatnya selama masih dalam hal kebaikan. 

Taat artinya tunduk, baik kepada Allah Swt, pemerintah, orang tua dan 

lain-lain, tidak berlaku curang, dan setia.Sedangkan Pengertian aturan adalah 

tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan.Taat pada aturan adalah sikap 

tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah diatur baik oleh Allah Swt, 

nabi, pemimpin, atau yang lainnya.Di rumah terdapat aturan, di sekolah terdapat 

aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada, pasti 

ada aturannya.Aturan dibuat dengan maksud agar terjadi ketertiban dan 

ketenteraman.Mustahil aturan dibuat tanpa adanya tujuan.Oleh karena itu, wajib 

hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. 

Taat kepada Allah Swt. adalah hal yang paling utama, namun kita juga 

harus taat kepada para pemimpin kita selama tidak bertentangan dengan aturan 

agama.Aturan yang tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Swt., yaitu  
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aturan-aturan yang terdapat pada al-Qur’an. Sementara di bawahnya ada aturan 

yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw., yang disebut sunah atau hadis. Di 

bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin (amir), baik pemimpin 

pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin 

keluarga.Peranan para pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil 

sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya 

pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah 

negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan 

luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin 

karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan 

maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Ayat dan 

hadis yang berhubungan dengan ketaatan pada aturan dan pimpinan Dalam agama 

Islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain 

dalam hal maksiat kepada Allah. 

Diantaranya firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang 

berbunyi : 

                     

                      

 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan 
ulil amri di antara kamu.Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- 
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quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian". (QS. An-Nisa: 59)  

 
Pemimpin juga diperintahkan untuk selalu melayani rakyatnya. Sesuai 

dengan sabda Rasulullah SAW “Barang siapa diserahi kekuasaan urusan 

manusia lalu  menghindar atau mengelak untuk melayani kaum lema dan orang 

yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari 

kiamat.” (HR. Ahmad) 

Islam juga menjaga kualitas SDM Aparat yang unggul guna mewujudkan 

clean & good governance.kesungguhan para Aparat yang mendapatkan amanat 

untuk melaksanakan tugas pelayanan berupa penyluhandan sosialisasi kepada 

Masyarakat adalah kewajiban dan tanggung jawab yang kelak akan dipertanggung 

jawabkan diakhirat. 
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2.7. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan 

1. Pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui partisipasi berbagai unsur. 

 

2. Pencegahan kecelakaan kecelakaan lalu lintas dengan pola penahapan. 

 

3. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh forum lintas 

dan angkutan jalan dibawah koordinasi kapolri. 

Pecegahan Kecelakaan Lalu Lintas pasal 226 

Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas 
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2.8. Definisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemumakakan diatas masih bersifat abstrak, 

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, 

maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang 

dikemukakan pada landasan teori. Definisi konsep merupakan batasan dalam 

penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan 

agar memberikan arah dalam Penelitian bagian berkutnya, yaitu dengan 

mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi 

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dalam mengurangi tingkat kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rokan 

Hulu.  

2. Kecelakaan Jalan Raya (Traffic Accident), kecelakaan yang dimaksud disini 

adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas 

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. 

3. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
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2.9. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rician-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat 

diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada veriabel tersebut. 

 

Tabel 2.2 :Konsep Operasional   

Variabel Indikator Sub Indikator 
Implementasi 
Undang-undang No 
22 Tahun 2009 
tentang Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan 
dalam mengurangi 
tingkat kecelakaan di 
Kabupaten Rokan 
hulu tahun 2015. 

1. Pencegahan 
kecelakaan lalu 
lintas melalui 
partisipasi 
berbagai unsur. 
 

2. Pencegahan 
kecelakaan lalu 
lintas dengan 
pola penahapan. 
 

3. Penyusunan 
program 
pencegahan 
kecelakaan lalu 
lintas oleh 
forum lintas 
dan angkutan 
jalan dibawah 
koordinasi 
kapolri. 

 

1. Partisipasi para pemangku kepentingan 
2. Pemberdayaan masyarakat 
3. Penegakan hukum 
4. Kemitraan global 

 
1. Jangka pendek 
2. Jangka menengah 
3. Jangka panjang 

 
 
 

1. Penyusunan program Kemitraan 
Satlantas. 

2. Program kemitraan Satlantas. 

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 226  

 


