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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas  

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990: 57) perbuatan yang oleh umum baru 

disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai 

delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya 

memparkir motor di sebelah kanan jalanan. 

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan 

(Prodjodikoron 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan 

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada 

perbuatan melanggar hukum.  

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang 

dikemukakan oleh Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas 

sebagai masyarakat yang lalai: ”siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya 

bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaanya. Penegak hukum harus 

menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah 

penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak 

hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata 

adalah penjahat yang sedang melarikan diri.Akan tetapi, pada umumnya 

pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil 

keputusan yang keliru”. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan 

pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatandimuat 

dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang 

dibedakan secara prinsip yaitu:  

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa 

hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.  

2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran 

percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.  

3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada 

pelanggaran.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:  

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan 

dalam undang-undang pidana.  

2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan 

baik perbuatan maupaun hukumannya.  

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif 

dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak 

boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak.Situasi yang ada 

dijalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang 

dilandasi dengan perasaan emosional.Polisi lalu lintas dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang 
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mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di 

jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik. 

2.2  Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas 

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

rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu : 

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas 

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu 

lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh 

pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk 

mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat 

ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan 

mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai 

SIM namun masih sering melakukan pelanggaran dijalan raya. 

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas 

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, 

seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang 

sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang 

jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa 

langsung tancap gas. 

 



14 
 

c. Memutar Balikan Ungkapan 

Sering kita mendengar, “ Peraturan dibuat untuk dilanggar “. Ini sangat 

menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di 

benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat 

ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan 

dijalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal 

pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun 

bagi pengendara lainya. 

d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain 

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi 

saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk 

pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai 

helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari 

bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas 

untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di 

jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri 

maupun orang lain. 

e. Bisa Damai Ketika Tilang 

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi 

melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat 

dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai dijalan, 
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pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan 

kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera. 

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah 

melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar 

berkendara.Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam 

berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu 

lintas.Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan 

(Sudarsono 2005: 344). 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah 

perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada 

kejahatan.Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu 

lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma 

berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam 

berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, 

saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa 

kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas 

atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat 

disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyabab pelanggaran lalu lintas yaitu 

faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya. 

1. Faktor Manusia  

Menurut Suwardjoko (2002: 108) pencatatan data pelanggaran lalu lintas 

dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna 
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menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa 

diupayakan penanggulangannya.Penyebab kecelakaan dapat dikelompokan dalam 

tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan.Menurut Suwardjoko (2002: 109) 

tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan 

lalu lintas penyebab utamanya adalah pengendara. Penyebab pelanggaran dan 

kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs 1995: 344) 

penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh 

manusia, yang mencakup psikologi manusia sistim indra seperti penglihatan dan 

pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia ini 

ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di 

jalan raya (Ikhsan, 2009:02), diantaranya:  

a. Mental  

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan 

merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap 

situasi lalu lintas. Etika, sopan - santun, toleransi antar pengguna jalan, 

kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di 

jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi 

lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, 

keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat 

menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu 

lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang 

pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental dan 

perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, 
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hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, 

baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk 

secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, 

lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu 

terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu 

lintas seseorang.  

b. Pengetahuan  

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang 

disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan 

mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik 

yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta 

dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan 

jelas serta telah melalui roses sosialisai secara bertahap sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya. Setiap Pengguna Jalan 

wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik 

dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan 

aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola 

pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan 

atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu 

kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu 

lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan 

dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di 
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jalan raya. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik 

kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap 

kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, 

pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh 

terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan 

berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan 

tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku 

manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan 

secara langsung (fisik). 

c. Keterampilan  

Kemampuan dalam mengendalikan(Mengendarai/Mengemudi) 

Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di 

jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan 

mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi 

pengemudi/- pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan 

lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di 

wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan 

oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang 

dikemudikan/dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Bab 

VII tentang Pengemudi.  
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Keterampilan mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) 

kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor 

diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi 

keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor 

setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan 

mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui 

lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui 

lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah 

melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses 

pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.  

2. Faktor Kendaraan  

Menurut Ikhsan (2009:05) Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak 

di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu. . Kendaraan merupakan salah satu faktor utama 

yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan 

dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu 

kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap 

mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) 

kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.  

Faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak 

berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian 

kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab 
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lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi 

yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.Untuk faktor 

kendaran, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di 

samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor 

perlu dilakukan secara teratur (Wikipedia bebas berbahasa Indonesia, 

www.wikipedia.org, diunduh tanggal 23 Oktober 2011). 

3. Faktor Jalan  

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan 

rencana jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, 

dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan.Jalan yang rusak atau berlubang 

sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor.Hujan juga 

mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan 

jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya 

asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak 

pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan 

(Suwardjoko 2002: 144) kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya 

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang 

tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan 

sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan 

dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam 

berlalu lintas.  

Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki 

kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak 



21 
 

pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan 

koordinasi yang komprehensip antar instansi tersebut, dimana setiap instansi 

berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta 

serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk di jadikan bahan pertimbangan 

untuk merumuskan solusi secara bersama. Beberapa indikator faktor jalan yang 

berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Ikhsan,2007:07) antara lain :  

a) Prasarana.  

Jalan yang dioperasional harus dilengkapi dengan prasarana jalan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 

tahun 1992 menyatakan bahwa : “Untuk keselamatan, keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, 

jalan wajib dilengkapi dengan :  

1) Rambu-rambu  

2) Marka jalan  

3) Alat pemberi isyarat lalu lintas  

4) Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan  

5) Alat pengawasan dan pengamanan jalan  

6) ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang berada di jalan dan di luar jalan.  
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b) Lokasi Jalan:  

1) Dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, 

perumahan),  

2) Luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah)  

c) Volume Lalu Lintas  

berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas 

jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan 

tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan 

akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas 

seperti tersebut diatas, diharapkan pada pengemudi yang sedang 

mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan 

tersebut. 

d) Kelas Jalan  

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan 

kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas, Pembagian jalan 

dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan 

moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik 

masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, 

muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, 

penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan 

rambu-rambu.  
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e) Fasilitas pendukung  

Meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, 

tempat istirahat, dan penerangan jalan.Fasilitas pejalan kali terdiri dari 

trotoar; tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan 

dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan 

penyeberangan. 

Diantara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab 

pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat 

dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran 

itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan 

mengambil keputusan yang tergesa-gesa.Mereka sering mementingkan diri sendiri 

dari pada mementingkan kepentingan umum.Bentuk-bentuk pelanggaran lalu 

lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, 

helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan 

sebagainya.Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan 

menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.Pelanggaran berat, terjadi jika 

seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran 

ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa 

saat akan berpergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian polisi lalu 

lintas dalam mengambil keputusan.Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata 

setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda. 
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2.3 Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas  
  

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya 

di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum 

(transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya.Polisi lalu lintas 

adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian 

mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu 

lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara 

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakatmodern 

lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas 

banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses 

produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun 

tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.Dalam masyarakat 

modern dituntut adanya produktivitas masyarakat.seperti kecelakaan lalu lintas, 

kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. 

Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan 

adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakan aturan tersebut, 

polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai 

masalah sosial yang ada di dalam masyarakat.Untuk itu, diperlukan suatu institusi 

yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.Menurut 

(Rahardjo 2000: 19), “sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang 

cocok dengan masyarakat”. 
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Dari pernyataan prinsip di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi 

yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok 

polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan 

menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). 

Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat 

dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat 

diharapkan oleh masyarakat). 

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom 

masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai 

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani 

kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk 

pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam 

keadaan aman dan tentram (Bahtiar 1994: 1). Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan 

polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial 

dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau ganguan yang 

merugikan para anggota masyarakat tersebut. 

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sat Lantas  

2.4.1    Tugas Polisi Lalu Lintas  

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan 

pegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi 

dalam dua golongan besar, yaitu : 

1) Operatif : 
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a) memeriksa kecelakaan lalu lintas, 

b) mengatur lalu lintas, 

c) menegakkan Hukum lalu lintas. 

2) Administratif: 

a) mengeluarkan Surat Izin Mengemudi, 

b) mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor. 

2.4.2    Fungsi Polisi Lalu Lintas 

Fungsi Kepolisia Lalu Lintas (fungsi satlantas)dilaksanakan dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:  

1) Penegakan hukum lalu lintas (Police Traffic Law Enforcement),yang dapat 

bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan 

represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan 

penyidikan kecelakaan lalu lintas, 

2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic Education), 

3) Enjinering lalu lintas (Police Traffic Enginering), 

4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor. 

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi SATLANTAS, tersebut polisi lalu 

lintas berperan sebagai : 

1) Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan 

pelaksananya, 

2) Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisisan Umum, 

3) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas, 
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4) Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat, 

5) Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan 

bermotor, 

6) Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas, unsur bantuan pengelola 

data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya 

(PJR)http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas. 

2.5 Ketertiban Lalu Lintas 

Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang 

berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan 

(Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan).Masalah ketertiban lalu lintas di jalan raya menjadi tanggung jawab 

bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi semua pengguna jalan.Seluruh 

pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. Hal 

seperti ini setidaknya mengurangi tingginya angka kecelakaan di jalan raya, 

banyak lagi peraturan-peraturan di jalan raya yang seharusnya kita patuhi yaitu 

tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm setiap berkendara roda dua 

dan juga setiap pengendara seharusnya memiliki surat pengendara yang lengkap 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.Tetapi masih banyak juga 

pengendara yang tidak menghiraukan hal seperti itu sehingga masih banyak 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan 

tingginya angka kecelakaan, banyak korban yang hilang nyawa dijalan raya akibat 

kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. 

http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas
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2.6 Konsep Lalu Lintas 

Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor22 tahun 2009 didefinisikan 

sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi 

gerak pindah kendaraan,orang,dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas 

pendukung. 

2.7 Komponen Penting Yang Saling Terkait Dalam Berlalu Lintas 

Dalam Rinto Raharjo (2014:15) setidaknya ada tiga komponen penting 

dalam berlalu lintas, antara lain : 

1. Manusia sebagai pengguna 

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan 

kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan 

yang berbeda-beda (waktu, reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan 

tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi,umur,serta jenis 

kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu, dan 

tata ruang. 

Manusia yang bersikap moral tidak baik, misalnya: merasa berkuasa,kaya, 

masa bodoh, mementingkan diri sendiri, sombong, ingin mendapat pujian dan 

sanjungan, ugal-ugalan dan manusia yang salah paham dalam menganggap 

hidup mati ditangan tuhan, sehingga tidak berusaha supaya berhati-hati dan 

waspada. 
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Unsur manusia sering menjadi penyebab utama gangguan lalu lintas. 

Unsur manusia terdiri dari pengemudi, penumpang, pengusaha, dan pengguna 

jalan lainnya. 

2. Kendaraan 

Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan oleh 

pengemudi dijalan raya. Kendaraan ini mempunyai karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan,percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan 

yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver 

dalam lalu lintas. 

Kendaraan yang tidak memenuhi syarat seperti mesinnya rusak,ukurannya 

yang tidak sesuai dan umur yang sudah terlalu tua dapat dengan mudah 

menimbulkan gangguan lalu lintas. 

3. Jalan 

Yang dimaksud dengan jalan adalah lintasan yang direncanakan untuk 

dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk 

pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran 

lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu 

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

2.8 Kajian Terdahulu 

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Nur Fitriyani pada tahun 2013 

dikota Makassar tentang Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang 
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lalu lintas dan angkatan jalan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di 

Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 288 UU 

Nomor 22 Tahun 2009 yang dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas per tahun dan 

dilihat dari penerapan sanksi pidana denda bagi pelanggar, belum efektif 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Ini dapat dilihat dari 

semakin meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas disetiap tahunnya disebabkan 

oleh sikap apatis dari para pengemudi kendaraan bermotor, sering mengabaikan 

peraturan berlalu lintas, ketidak siplinan dan faktor lupa. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mohammad Roni Mustofa pada tahun 

2013 di Jakarta dengan judul Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Pasal 

273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan 

Jalan di Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan hukum Pasal 

273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Masih belum dapat dilaksanakan 

secara efektif, karena : 

a. Ketidak jelasan pengaturan makna “Penyelenggara Jalan” apakah secara 

kelembagaan ataukan Pejabat yang berwenang dalam pengaturan, 

Pembinaan, Pembangunan, Pengawasan, Pemeliharaan dan penilikan 

jalan). 

b. Menemukan alat bukti bahwa “Penyelenggara Jalan” tidak dengan segera 

dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau 

rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. 
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c. Menentukan sebab yang paling kuat (langsung) menimbulkan akibat 

korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, 

mengakibatkan luka berat dan mengakibatkanorang lain meninggal dunia. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 

273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan meningkatkan 

pengetahuan ilmu lokum, keterampilan penyidikan, integritas, dan moralitas 

sebagai penyidik Polri. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka Permana dengan 

judul Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor 

Di Kota Kuningan. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara 

sepeda motor di Kota Kuningan adalah faktor manusia dengan jumlah 

pelanggaran dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mencapai angka 8.564, hal ini 

dikarenakan faktor manusia merupakan pelanggaran lalu lintas yang paling 

banyak atau dominan dibandingan dengan faktor lainnya. berdasarkan hasil 

penelitian menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor 

manusia di Kota Kuningan disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : ingin 

menghemat waktu dan biaya, ceroboh, tergesa-gesa, ingin cepat sampai tujuan, 

serta sikap lupa atau lalai. Jenis pelanggaraan terkait faktor manusia yang terjadi 

di Kota Kuningan diantaranya : pelanggaran terkait jumlah penumpang, 

pelanggaran terkait penggunaan helm, pelanggaran terkait tidak dapat menunjukan 

STNK dan SIM, serta pelanggaran terkait menerobos lampu merah.  
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2.9 Ketertiban Berlalu LintasDalam Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya 

membahas masalah aqidah saja namun lebih dari pada itu yaitu tentang syari’ah 

yang didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam 

menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan 

disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, 

pendidikan, kesehatan dan lainnya.  Kelengkapan ajarannya telah mendorong 

manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan cultural. 

Sumber ajarannya berasal dari Al-Qur’an dan Hadits. 

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas 

dari Islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar 

kebijakan pemerintah ini. Al-Qur’an dan Hadits telah membicarakan hal itu, 

semua telah tertuang didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau 

tidak mengikutinya. 

Perhatian Utama Kepemimpinan adalah kebijaksanaan Pemerintah, yaitu 

apapun yang juga dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan 

sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa 

yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan 

pemerintah. 

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan 

kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan 
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masalah. Berikut komentar Al-Qur’an tentang kebijaksanaan pemerintah, Allah 

S.W.T berfirman : 

                                 

                                

 

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisaa’ (4) ayat 135) 

Sebagai rakyat yang mempunyai pemimpin kita diminta untuk taat kepada 

pemimpin beserta perintah dan peraturannya selama tidak bertentangan kepada 

ajaran islam, Allah S.W.T berfirman : 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-

Nisaa (4) ayat 59) 

Sebagai seorang muslim kita juga diperintahkan untuk selalu taat kepada 

pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. 

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :Hendaklah kamu mendengar, patuh 

dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan 

kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan disaat 

mengalami hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan 

kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa’i). 

Pemimpin juga diperintahkan untuk selalu melayani rakyatnya. Sesuai 

dengan sabda Rasulullah SAW :Barang siapa diserahi kekuasaan urusan manusia 

lalu menghindar (mengelak)melayani kaum lemah dan orang yang 
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membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. 

(HR.Ahmad). 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 

   

 

 

 

2.11 Definisi Konsep 

Definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

mengambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Konsep-

konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai 

kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan 

beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah 

pustaka. 

Faktor  Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada 

Pengendara Bermotor 

1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas 

2. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain 

3. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas 

Tertib Berlalu Lintas 
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Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam 

penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotordi 

Kota Pekanbaru. 

2. Polisi Resort Kota Pekanbaru (Sat Lantas) merupakan struktur kepolisian 

ditingkat Kota, yaitu Kota Pekanbaru. 

3. Pelanggaran berkendaraan dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. 

2.12 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk 

menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta 

memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang 

dipakai: 

1. Minimnyaa pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. 

2. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain. 

3. Hanya patuh ketika ada petugas. 

4. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor – faktor penyebab pelanggaran 

lalu lintas, sedangkan Indikatornya penulis mengambil dari penyebab 

rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas melalui 
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pendekatan teori dari Rinto Raharjo (2014:60-62) dapat dilihat pada tabel 

2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 : Operasional Indikator 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

Faktor – 

Faktor 

Penyebab 

Pelanggaran 

Lalu Lintas 

1. Minimnya 

pengetahuan 

mengenai 

peraturan lalu 

lintas 

1. Pengetahuan terhadap undang–

undang No 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan 

2. Pengetahuan akan rambu-

rambu lalu lintas dan marka 

jalan 

2. Tidak 

memikirkan 

keselamatan 

diri maupun 

orang lain 

1. Menggunakan helm baik dekat 

maupun jauh 

2. Melengkapi kendaraan dengan 

kaca spion  

 

 

 

 

3. Hanya patuh 

ketika ada 

petugas 

 

 

 

1. Rambu – rambu lalu lintas 

 

Sumber : Teori Rinto Raharjo 

 

2.13 Teknik Pengukuran 

Untuk menganalisis faktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu 

lintaspada kendaraan bermotor, maka penulis melakukan pengukuran terhadap 

indikator variabel penelitian dengan menggunakan skala guttman. 

 


