PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS POLRESTA JAMBI TAHUN 2017-2019)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Pidana Islam

OLEH :
Mar’atul Munawaroh
SHP. 162176

PEMBIMBING:
Abdul Razak, S.HI.,M.I.S
Elvi Alfian A, S.H.,M.H.

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 1441H/2020 M

i

MOTTO
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َّ َقُ ْٕ َلّْْٰٚٗٔ ُش ْن ِصنُ ْٕاْ َحت
ْتْٚ ص َسهللاِْقَ ِس
ْْ ٌَََِّْ ّٰللاِْْۗا َ ٓلَْا
ّٰ ََص ُْس
Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orangorang terdahulu sebelum kamu ?, mereka ditimpa oleh mala
petaka dan kesengsaraan, serta di goncangkan (dengan macammacam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang
beriman bersamanya : “Bilakah datangnya pertolongan Allah ?”
Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat!
(QS. Al Baqarah [2]:214)
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Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakann pedoman
tranliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543
b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai
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B. Kosanan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap
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Sulthan Thaha

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu
Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)” Penegakan hukum
merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tertib berlalu lintas.
Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas perlu ditegakkan
secara adil. Berdasarkan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang
dihimpun oleh Sat Lantas Polresta Jambi, serta pengamatan kita sehari-hari
memberikan gambaran bahwa tingkat keselamatan dan kepatuhan masyarakat
kota Jambi terhadap hukum/perundang-undangan lalu lintas sangat
memprihatinkan, hal ini apabila tidak dilakukan upaya-upaya strategis guna
meningkatkan tingkat keselamatan dan kepatuhan hukum masyarakat, maka akan
mengakibatkan kerugian bukan saja korban jiwa dan harta serta kejiwaan, namun
juga akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi masalah
pelanggaran lalu lintas, untuk mengetahui kendala yang dialami penegak hukum
dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, serta untuk mengtahui bagaimana
pandangan hukum Islam tentang pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif pendekatan normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data
primer, yang di ambil dari Satlantas Polresta Jambi dan data sekunder berupa
buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Instrumen pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penyajian data (data display) dan
penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa
pelanggaran lalu lintas di Jambi dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di
kota Jambi telah mencapai sedikitnya 9000 kasus per tahun. Adapun upaya
penenggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan polisi yaitu upaya
penanaman norma-norma, upaya pencegahan, dan upaya penindakan. Penyebab
pelanggaran yang terjadi karena faktor internal, yaitu kurang provesionalnya
penegak hukum, dan Undang-undag yang menjadi dasar hukum masih
menyisakan beragam permasalahan, dan faktor eksternal yaitu kurangnya
kesadaran hukum pada masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana yang
memadahi. Dalam hukum Islam, pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam
kategori jarimah ta‟zir ulil amri, dimana pelanggaran perbuatan maupun ancaman
pidananya tidak di tentukan dalam nash. Semua yang belum ditetapkan kadar
sanksinya oleh syar‟i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk
meningkatkan jenis sanksinya.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Upaya Penegakan Hukum
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
di masa kini, tidak dapat dielakan dan sudah di rasakan akibatnya, hampir di
semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pengaruh ini
berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga di
ikuti

dengan

perkembangan

perekonomian

masyarakat.

Perkembangan

perekonomian tersebut secara signifikan juga di ikuti dengan meningkatnya
mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain.
Transportasi merupakan sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan
manusia. Masyarakat dunia telah mengenal sarana transportasi tradisional sejak
manusia pertama di ciptakan. Alat transportasi yang awalnya manusia yang hanya
menggunakan alas kaki dan tenaga binatang guna mencapai tempat tujuan. Kini
sejalan dengan laju perkembangan teknologi, beragam kendaraan di ciptakan.
Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota yang
memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi
merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan
penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada
sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh kendaraan sepeda motor.

1

2

Banyak sekali kasus pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang megakibatkan
timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan
lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh
terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga di temukan penyebab di luar
faktor manusia, seperti pecah ban, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.
Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, biasanya di akibatkan oleh
pelanggaran yang di lakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada
faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas
seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan,
infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.1
Sebagai transportasi yang paling dominan di bandingkan transportasi lain,
jalur darat merupakan lalu lintas yang paling padat, akibatnya banyak masalah
yang timbul akibat kepadatan lalu lintas.
Ketidaktertiban pengemudi dalam menjalankan kendaraannya juga terlihat di
persimpangan-persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan
kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari
jurusan lain belum bergerak. Akibatnya dalam keadaan arus padat, persimpangan
jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan. 2
Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persayaratan teknis
dan kelayakan khususnya memiliki lampu utama yang wajib dinyalakan pada saat
1

http://proposal-skripsi-muti.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019
Frouk,Muhammad,Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, (Jakarta: PTIK Press &
Restu Agung,2008), hal. 15
2

3

berkendaraan malam hari, atau ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu
depan maka kendaraan tersebut bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan.3
Dampak yang di sebabkan pelanggaran lalu-lintas begitu besar, sehingga di
perlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur,
dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu-lintas jalan yang efektif, juga lebih
baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi
ketertiban dan kelancaraan lalu lintas. Dengan penekanan dalam aspek hukum
berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas, di harapkan pengguna jalan dapat
mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, sehingga tidak melakukan
pelanggaran.
Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat
berdasarkan data yang di peroleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jumlah
korban kecelakaan mencapai 28.238 orang pada periode 31 Desember 2018
sampai 31 Maret 2019. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya,
tepatnya dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 1 April 2019, mencatat 25.347
orang.4
Untuk melihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak, masyarakat
cenderung melihat pada sikap polisi. Jika polisi sering kali menindak pelanggaran

3

Abdusallam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, (Jakarta:
Restu Agung, 2012), hlm. 4
4
https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/09/160200815/angka -kecelakaan-tahun2019-truk-dan-sepeda-motor-sering-terlibat, diakses pada 10 Oktober 2019
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atas suatu peraturam, berarti hukum tersebut berlaku. Akan tetapi, jika tidak
menindak, mereka menganggap peraturan tersebut tidak berlaku.5
Menanggulangi masalah lalu-lintas jalan khususnya yang menyangkut
masalah pelanggaran lalu-lintas jalan di perlukan adanya kerja sama dari semua
pihak, baik itu dari Dinas Perhubungan dan aparat lalu lintas (kepolisian). Bukan
hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati segala peraturan
mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari piihak aparat penegak hukum itu sendiri
juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik akan melaksanakan
penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Pada Tahun 20172019).
B. Rumusan Masalah
Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menjadi permasalahan tersendiri di
Indonesia. Banyaknya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas baik
kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat menjadi perhatian banyak
kalangan. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menjadikan jalan sebagai tempat
yang berbahaya bagi para pengguna jalan. Penegakan hukum terhadap peraturan
lalu-lintas dikatakan belum maksimal dilakukan. Berdasatkan hal tersebut di atas,
maka permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai
berikut:

5

Ibid., hlm. 46

5

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu
lintas di kota Jambi ?
2. Apa kendala yang di temui oleh penegak hukum, terhadap pelaku
pelanggaran lalu lintas di kota Jambi ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pelanggaran lalu
lintas ?
C. Batasan Masalah
Adapun batasan-batasan masalah pada pembicaraan ini hanya pada penegakan
hukum terhadap pelaku pelanggara lalu lintas yang diimplementasikan di lokasi
penelitan, yaitu Polresta Jambi.
Untuk lebih jelasnya, masalah yang akan di bahas adalah kasus-kasus
pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Jambi pada tahun 2017
sampai 2019.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan
penelitian, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di
kota Jambi.
b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang di hadapi oleh penegak
hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi.
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c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaku
pelanggaran lalu lintas.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah
informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak
hukum, pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penegakan
hukum dalam ralam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan
mewujudkan masyarakat patuh hukum. Kemudian dari

hasil

peneliatian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan
pemikiran secara ilmiah, guna mengembangkan ilmu pengetahuan
hukum pada umumnya dan pengkajian hukum, pada khususnya yang
berkaitan

dengan

strategi

penegakan

hukum

dalam

rangka

meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat
patuh hukum di wilayah kota Jambi.
b.

Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

penerapan penanganan kasus pelanggaran lalu lintas di kota Jambi,
guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan
masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa
mendatang, juga

guna

mewujudkan terpeliharanya

ketertiban, dan tegaknya hukum.
E. Kerangka Teori

keamanan,

7

Hukum adalah suatu instrumen untuk menggapai cita-cita suatu negara. Oleh
sebab itu, hukum bersifat mengikat, menyeluruh, dan memaksa. Van Kan
merumuskan hukum, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. 6
Dengan adanya sifat-sifat tersebut di harapkan semua lapisan masyarakat baik
dari kalangan pejabat negara hingga masyarakat biasa dapat menjalani
kehidupannya secara teratur, sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku
(hukum positif). Dengan adanya hukum atau peraturan yang berlaku, diharapkan
dapat menjamin keharmonisan dan menjamin kepentingan manusia antar individu
yang satu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, dan individu
dengan negara.
Keharmonisan dan kepentingan manusia itu tidaklah akan terwujud apabila
dalam sebuah negara mempunyai suatu sistem hukum yang tidak mengikuti
kebutuhan sesuai zamannya. Oleh sebab itu, hukum harus sesuai dengan
perkembangan zaman.
Dengan perkembangan zaman pada masa kini, maka berkembang pula
kejahatan atau pelanggaran dengan modus baru. Yang perlu di perhatikan pada hal
ini adalah hukum dapat meminimalisir ataupun menanggulangi segala
ketimpangan yang berasal dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi suatu
produk hukum membutuhkan pemikiran-pemikiran baru yang berorientasi kepada
keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Begitu juga dengan masalah yang di
hadapi masyarakat mengenai lalu lintas.

6

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.Reinika Cipta,1996), hal. 11

8

Lalu lintas berarti hilir-mudik perhubungan antara satu tempat dengan tempat
lainnya.7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengartikan Lalu lintas adalah
gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari keduanya mempunyai
inti bahwa lalu lintas adalah perpindahan benda (kendaraan) dan orang dari suatu
tempat, ke tempat lainnya.
Topik peraturan lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena
peraturan tersebut merupakan tata hukum yang terutama mengatur masalahmasalah non-spiritual atau netral.8 Sangatlah luas peranan lalu lintas di dalam
kehidupan sehari-hari. Secara sadar maupun tidak sadar, warga masyarakat
berhadapan dengan segala macam aspek peraturan lalu lintas yang semakin besar
intensitasnya, sehingga semakin banyak pula menimbulkan masalah.
Bila kita kaji secara seksama, tugas dari hukum dalam arti Undang-Undang
lalu lintas mempunyai dua tugas penting. Dua tugas penting itu adalah
menciptakan ketertiban yang bersifat terikat dan kebebasan yang bersifat
kenyamanan bagi para pengendara atau pengguna jalan raya.
Dua tugas dari Undang-Undang ini di timbulkan karena satu pihak masyarakat
secara relatif bebas untuk menggunakan jalan raya, akan tetapi di lain pihak
kebebasan tersebut di batasi oleh kebebasan dari pihak-pihak pengguna fasilitas
jalan raya lainnya.
Di dalam teori Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada pasal 3 di
sebutkan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:
7

Zainul Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, (Bandung: Angkasa,
1996) hal. 157
8
Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah
Sosial, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 53
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a. “Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. Terwujudnya

penegakan

hukum

dan

kepastian

hukum

bagi

masyarakat”.9
Pada huruf (b) disitu di sebutkan “Terwujudnya etika berlalu lintas dan
budaya bangsa”, berarti tujuan dari Undang-Undang tersebut memberikan
pembinaan kepada masyarakat agar dalam menggunakan fasilitas umum berupa
jalan raya dengan etika dan menggunakan budaya bangsa. Etika dan budaya
bangsa disini berarti mengindahkan atau memperhatikan hak-hak kenyamanan
pengguna jalan raya lainnya dan tidak dengan sesuka hati mengemudikan
kendaraannya.
Selain itu pada huruf (c) Undang-Undang ini memberikan solusi pada
kepastian hukum. Apabila pengendara atau pengguna jalan raya melakukan
kesalahan atau pelanggaran maka akan di tindak sesuai dengan aturan pada pasalpasal yang sudah di atur dalam bab 10 (sepuluh) Ketentuan Pidana. Namun
apabila pengguna jalan raya tersebut ternyata tidak mepunyai unsur melawan
hukum atau melanggar, maka pihak dari penegak hukum (kepolisian) mempunyai

9

Pasal 3 huruf (a-c)

10

kewajiban menghentikan penyidikan terhadap dugaan sementara. Penghentian
penyidikan ini berpedoman pada pasal 260 huruf (g).
Untuk lebih jelas mengenai Undang-Undang ini perlu di sajikan beberapa
hal penting untuk di ketahui. Tertanggal 22 Juni 2009 kita telah mempunyai
persturan induk tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang No.
22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.10 Undang-Undang ini
adalah Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah melalui masa sosialisasi dengan
gencar selama 6 bulan, maka mulai tanggal 1 Januari 2010 di nyatakan efektif
mulai berlaku.11
Adapun isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terbagi atas 22 BAB.
Sedang ketentuan pidananya terdapat pada BAB 20. Adapun ketentuan pidana
tersebut terdiri atas 45 pasal. Pasal-pasal tersebut yang menyebutkan atau
mengatur sanksi berupa pelanggaran tanda nomor kendaraan (pasal 280), Surat
Izin Mengemudi (pasal 285), surat tanda nomor kendaraan (pasal 288), helm
Standar Nasional Indonesia (pasal 291), kecelakaan lalu lintas (pasal 310).
Adapun isi dari pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Pasal 280
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak
di pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh kepolisian
Republik Indonesia sebagaimana di maksud pada pasal 68 ayat (1) di pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima
ratus ribu rupiah)”.
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Adib Bahari, 125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu-lintas Buku Pintar Pengendara
Motor dan Mobil cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 13-14
11
Ibid.hal. 15
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Pasal 281
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana di maksud pada paal 77 ayat (1) di
pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 285
(1) “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor di jalan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu rem, pengukur kecepatan, dan knalpot, di
pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
(2) “Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti
spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan,
bumper, penghapus kaca, di pidana dngan pidana kurungan paling lam 2
bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”
Pasal 288
(1) “setiap pengendara yang tidak di lengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima
ratus ribu rupiah)”
(2) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak
dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana di
maksud pada pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
(3) “Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus,
mobil barang, kereta gandeng, dan kereta tempelanyang tidak di lengkapi
dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala
sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
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Untuk implementasi Undang-Undang pada masyarakat, instansi kepolisian di
beri kewenangan penuh oleh Undang-Undang. Pasal 5 ayat (3) huruf (f)
disebutkan :
“Urusan pemerintah di bidang Regestrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, Penegak Hukum, Operasional Menejemen dan
Rekayasa lalu lintas, serta Pendidikan Berlalu Lintas, oleh kepolisian Negara
Republik Indonesia.12
Pasal 291
(1) “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm
Standar Nasional Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat
(8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp 250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”
(2) “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan
penumpangnya tidak menegnakan helm sebagaimana yang di maksud pada
pasal 106 ayat (8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau
denda paling banyak 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Pasal 310
(1) “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan
kendaraan dan/atau barang sebagaimana di sebut pada pasal 229 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling
bnyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
(2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ringan
dan kerusakan kendaraan dan/atau barabg sebagaimana di maksud dalam
pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”
(3) “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka
berat sebagaimana di maksud pada pasal 229 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”
12

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 5
Ayat (3) huruf (f)
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(4) “Dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6
tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah)”
Ini berarti yang mempunyai andil sangat besar dalam implementasi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah pihak kepolisian. Sebab kepolisian
adalah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu
yang menjadi pusat perhatian adalah kinerja dari kepolisian itu sendiri. Berjalan
atau tidak, efesien atau tidak tergantung kepada kebijakannya.
Walaupun demikian, masyarakat juga diberi tanggung jawab secara moral
atas Undang-Undang ini. Semakin masyarakat sadar akan kedisiplinan di jalan
raya dan patuh terhadap peraturan Undang-Undang, maka semakin mempermudah
implementasinya, sehingga mewujudkan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan
raya.
F. Tinjauan Pustaka
a. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses melibatkan banyak hal.13
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam
praktik sebagaimana sebagaimana seharusnya patut di patuhi. Oleh karena itu
membarikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto

13

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum,(Yogyakarta:Liberty,1988), hlm. 32

14

dalam mempertahankan dan mejamin di taatinya hukum materil dengan
menggunakan cara procedural yang di tetapkan oleh hukum formal. 14
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut
Soerjono Soekanto antara lain :
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakaan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan
diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 15
Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, juga merupakan tolak ukur
dari pada efektifitas penegakan hukum yang ada.
b. Pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ
Sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM di atur dalam
pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:
“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).”
Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:
1. Setiap Orang
14

Ibid, hlm. 33
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 5
15
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Yang dimaksud dengan setiap orang adalah seluruh orang, baik itu Warga
Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada
dalam wilayah Negara Indonesia.
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah,
dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk
menjalankannya.16

Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang

digunakan untuk transportasi darat, contohnya adalah sepeda motor, mobil,
bus, truk, dan jenis kendaraan bermotor lainnya.
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1)
Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang
LLAJ, mengatur bahwa:
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor
yang dikemudikan”.
Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM dan selalu
membawanya saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.
c. Pidana Denda
Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk
mengembalikan keseimbangan hukum, atau menebus kesalahannya dengan
pembayaran sejumlah uang tertentu.

16

Kamus Besar Bahasa Indonesia

16

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan
kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut
pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6
bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan,
pembarengan, atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP. 17
Terpidana yang djatuhi pidana denda boleh segera menjalani

kurungan

pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk
membayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu, demi
hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.18
Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara
yang telah mendapatkan tantangan, dari berbagai kajian, penelitian, dan
pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran ke arah berbagai pidana
alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dalam perkembangannya,
penggunaan pidana alternatif tidak saja merupakan pengganti pidana penjara
singkat waktu, tetapi juga sebagai alternatif baru pelaksanaan pidana yang
dijatuhkan.19
Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan, diantaranya
adalah:
1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada
kesalahan, di banding dengan hukuman jenis lainnya, seperti
penderaan, atau penjara yang sukar dimaafkan.
17

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 81
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,
(Jakarta: Kencana2014), Hlm.70-71
19
Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Total Media,
2009), hlm. 131
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2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah
karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan
penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
3. Pidana denda mudah dilihat, dapat di atur, untuk tidak mengejutkan
pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan
jenis hukuman lainnya.
4. Pidana denda tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti
yang di alami hukuman penjara.
5. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki dirinya.
6. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah, dan
kota.20
d. Pidana kurungan
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan
kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan
hukuaman penjara, yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.21
Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan
kemerdekaan, akan tetapi pidana kurunagn ini dalam beberapa hal lebih ringan
daripada pidana penjara.

20

Ibid, hlm. 42
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka,2016) hlm.468
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BAB II
METODE PENELITIAN

Agar

penelitian

dan

penulisan

skripsi

ini

mengandung

suatu

kebenaran yang ilmiah dan obyektif, maka digunakan suatu metode atau
cara dalam penelitian yang lazim di gunakan. Metode penelitian itu
diantaranya adalah:
A. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2020
sebelum adanya Covid-19.
2. Tempat Penelitian
Lokasi

penelitian

berlokasi

di

dilakukan

di

Talang Banjar

wilayah

Kota

Polresta

Jambi,

dengan

Jambi

yang

pertimbangan

bahwa di lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan
untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam

penulisan

skripsi

kuantitatif

yang

disempurnakan

bertujuan

untuk

memberikan

ini,

disandarkan

dengan

penelitian

pemahaman

secara

ejala-gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
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kepada

pendekatan

lapangan.

Hal

ini

mendalam

terhadap
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Penelitian ini menitikberatkan pada kenyataan di lapangan yang di
lihat dari sudut pandang hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini di sebut
juga dengan pendekatan normatif.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus
memberikan
memerlukan

preskripsi

mengenai

sumber-sumber

apa

penelitian

yang

yang

seyogianya,

disebut

data,

peneliti
baik

data

primer maupun data sekunder.22
Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam penelitian,
yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian, atau keseluruhan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari
lapagan.23
Data

primer

merupakan

data

yang

diperoleh

dengan

cara

melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara
terstruktur

dengan

berpedoman

disiapkan

kepada

sejumlah

kepada

daftar

responden

pertanyaan

yang

yang

berkaitan

telah
dengan

permasalahan penelitian.
Data skunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh
dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic,

22

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 141
Sayuti,Una (editor), Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jambi: Fakultas Syari’ah
IAIN STS Jambi dan Syari’ah Press, 2012) hlm. 34
23
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karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya
yang mencapai relevansi dengan skripsi ini.
b. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua tahapan,
yaitu

penelitian

lapangan

dan

penelitian

kepustakaan.

Untuk

lebih

jelasnya, perhatikan penjelasan di bawah ini:
1. Penelitian lapangan
Untuk

memperoleh

hasil

yang

lengkap,

maka

penulis

melakukan penelitian lapangan terhadap objek yang di teliti
dengan

harapan

di

peroleh

data-data

yang

akurat

untuk

dipergunakan dalam mendiskripsikan masalah yang di bahas
dalam skripsi ini.
2. Penelitian pustaka
Penelitian

ini

di

lakukan

dengan

mempelajari

literatur,

peraturan Undang-Undang dan lainnya yang ada relevasi dengan
pokok pembahasan skripsi ini.
Dengan adanya dua hal yang menjadi sumber data yaitu
penelitian

lapangan

dan

pustaka,

maka

sumber

data

tersebut

diklarivikasikan menjadi tiga tingkatan yang disimbolkan denga
huruf “P”. Huruf ”P” tersebut diartikan kedalam bahasa Inggris,
yaitu :
P = Person, sumber data yang berupa orang,
P = Place, sumber data yang berupa tempat,
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P = yPaper, sumber data yang berupa huruf, angka,
gambar atau simbol-simbol.24
D. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi ini perlu dicantumkan, karena
skripsi ini menggunakan penelitian lapangan, yang memerlukan populasi
dan sampel, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau
sekelompok orang. Unit analisis ini juga menjelaskan kapan waktu (tahun
dan bulan) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas
menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. 25
Maka

yang

menjadi

informannya

adalah:

Briptu

Gabriel

selaku

anggota unit Dikyasa Satlantas Polresta Jambi, Bapak Tobing FA selaku
Kepala Unit Tilang Sat Lantas Polresta Jambi, dan Bapak Andri selaku
kepala bagian Humas Polresta Jambi.
Adapun sampel yang menjadi objek penelitian itu meliputi unsur
berikut :
1. Anggota Satlantas Polresta Jambi
2. Berpendidikan minimal SLTP sederajad,
3. Pengemudi sepeda motor,
4. Berumur tidak kurang dari 20 tahun
Selain

sampel

yang

bersifat

humanistik

(manusia

atau

masyarakat), ada juga yang berbentuk wilayah, sampel wilayah ini berupa
jalan.
24
25

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi:Syariah Pers, 2010), hal. 23.
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm. 62.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data. Hal ini
bertujuan

untuk

mempermudah

penelitian.

Teknik

pengumpulan

data

tersebut diantaranya adalah:
1. Observasi,

yaitu

pengamatan

menggunakan

indra

oleh

peneliti

terhadap gejala-gejala kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam
berlalulintas atau berkendara di jalan raya serta kondisi sarana lalu
lintas di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik observasi non partisipasi. Kedudukan penelitian
hanya sebagai pengamat, dan selama proses observasi akan di buat
catatan-catatan

untuk

keperluan

analisis

dan

pengecekan

data

kembali.
2. Wawancara,

merupakan

cara

yang

digunakan

untuk

memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini
dapat

bermacam-macam.26

Instrument

ini

di

gunakan

untuk

mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan
data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini
adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh penelitii
secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk

menjawab

persoalan penelitian di atas. Informan dalam penelitian ini adalah
orang yang mengetahui persoalan yang terjadi.

26

Burhan, Ashshofah,Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:Rineka Cipta,2010) hal. 95
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3. Dokumentasi, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah
dan disusun secara sistematis di Satlantas Polresta Jambi.
F. Teknik Analisis Data
Setelah

data

terkumpul

dari

hasil

penelitian

kepustakaan

dan

lapangan, maka selanjutnya penulis melakukan analisis secara kualitatif.
Analisis itu dilakukan dilakukan secara mendalam tentang hal-hal yang
berkaitan

dengan

objek

penelitian

sehingga

diperoleh

suatu

hasil

kesimpulan yang induktif. Maksud dari kesimpulan yang induktif adalah
kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat khusus dan di arahkan
kepada kesimpulan yang umum.
Setelah

kesimpulan

yang

bersifat

induktif

kemudian

di

tarik

kesimpulan yang bersifat deduktif. Yang mana kesimpulan deduktif itu
ialah mengambil

kesimpulan dari

yang umum, menjadi

khusus atau

spesifikasi dari permasalaha-permasalahan yang di teliti. Selain itu juga
adanya

perbandingan

(deskriptif)

yang

berdasarkan

pandangan-

pandangan hukum Islam pada kenyataan lalu lintas di lokasi penelitian.
G. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun kedalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dirinci lagi
kedalam sub bab. Setelah sub-sub bab tersebut dirinci kembali kedalam
kedalam

bagian-bagian

terkecil

sesuai

dengan

keperluannya,

sehingga

tergambar sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:
Bab pertama Pendahuluan memuat 6 (enam) sub bab. Enam sub bab
tersebut diantaranya sub latar belakang masalah, sub rumusan masalah,

24

sub batasan masalah, sub tujuan penelitian, sub kegunaan penelitian,
sub kerangka teori dan sub tinjauan putaka. Pembahasan dalam bab ini di
maksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk membahas babbab berikutnya.
Bab ke II (dua) menurut Metode Penelitian yang digunakan dalam
penelitian dan penulisan skripsi ini dalam bab II (dua) mengenai metode
penelitian ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu sub metode pendekatan, sub
jenis data, sub sumber data, sub populasi dan sampel, sub teknik
pengumpulan data, sub analisis data, dan yang terakhir sub sistematika
penulisan.
Bab

ke

gambaran

III

umum

(tiga)
ini

adalah
adalah

Gambaran

gambaran

Umum

lokasi

Lokasi

penelitian,

Penelitian,
yang

mana

terbagi atas sub situasi dan kondisi Polresta Jambi, sub sejarah singkat
dan letak geografis Polresta Jambi, sub tugas pokok dan wewenang
Polresta Jambi, sub visi dan misi Kepolisian Resort, dan sub wilayah
hukum Polresta Jambi.
Bab

ke

IV

(empat)

yaitu,

Penegakan

Hukum

Terhadap

Pelaku

Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi, Terbagi atas 4 (empat) sub bab,
yaitu

sub

penegakan

hukum

pelanggaran

lalu

lintas,

sub

upaya

penanggulangan pelanggaran lalu lintas, sub kendala yang dihadapi oleh
polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas, dan sub perspektif hukum
Islam tentang pelanggaran lalu lintas.
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Bab terakhir yaitu bab V (lima) Penutup, merupakan bab penutup dari
bab-bab

sesudahnya.

Bab

ini

berisikan

hasil

pembahasan

bab-bab

sebelumnya yang terdiri dari sub bab kesimpulan, sub bab saran sebagai
solusi masalah yang di anggap perlu. Dan sub bab terakhir berupa kata
penutup dari penulis atas segala serangkaian penelitian yang di sajikan
dalam skripsi.
H. Jadwal Penelitian
Untuk

mempermudah

langkah-langkah

penulis menyusun jadwal sebagai berikut:

dalam

penelitian

ini,

maka
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Tabel I
Jadwal Penelitian
Tahun 2019-2020

5
6
7
8
9

10

11
12

Surat Izin
Riset
Pengumpulan
Data
Pengelolaan
dan Analisis
data
Bimbingan
dan
perbaikan
skripsi
Agenda dan
Ujian Skripsi
Perbaikan
dan
Penjilidan

1

3

Agustus

4

Penunjukan
Dosen
Pembimbing
Keluar
Jadwal
Seminar
Ujian
Seminar
Proposal
Pengesahan
Judul

4 3

Juli

3

3

Mei

Pembuatan
Proposal

2

Maret

2

2

Februari

Pengajuan
Judul

1

Januari

1

November

2

Oktober

Kegiatan

Februari

No

3

4

x
X x
X

X

x
X
X
x
x

x

X X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Situasi dan Kondisi Polresta Jambi
Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang awalnya terdiri dari 8
Kecamatan, sebelum akhirnya dikeluarkan PERDA No. 13 tahun 2014 tentang
Pembentukan kecamatan Alam Barajo, Danau Sipin, dan Paal Merah, sehingga
saat ini kecamatan di Kota Jambi berjumlah 11 kecamatan, yaitu Kec. Jambi
Timur, Kec. Jambi Selatan, Kec. Pelayangan, Kec. Danau Teluk, Kec. Jelutung,
Kec. Kota Baru, Kec. Pasar Jambi, Kec. Telanaipura, Kec. Alam Barajo, Kec.
Danau Sipin, dan Kec. Paal Merah. Sebagai daerah yang berkembang, kota Jambi
memberi dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan provinsi Jambi.
Di tengah kemajuan pembangunan masa kini kota Jambi terus berupaya
meningkatkan kemajuan di segala bidang, pembangunan infrastruktur, jalan,
sekolah, fasilitas pelayanan publik, dan berbagai macam bidang lain yang dapat
membantu masyarakat meningkatkan kemajuan ekonomi serta SDM.
Di tengah keadaan yang terus berkembang tersebut, Polresta Jambi memiliki
peranan yang sangat besar dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban,
serta hal-hal lain yang suasana Kamtibmas di wilayah hukum yang menjadi
tanggungjawabnya. Tidak mudah tentunya bagi petugas kepolisian dalam
melaksanakan tugasnya tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran
masyarakat sangat di butuhkan dalam upaya peningkatan kualitas dan konsistensi
hukum di Indonesia.
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Polresta Jambi yang berada di Kelurahan Talang Banjar, Kec. Jambi
Timur

diharapkan

masyarakat,

mampu

dengan

menciptakan

kewenangan

serta

suasana
tugas

yang
dan

kondusif

bagi

taggungjawabnya

Polresta Jambi tentu memiliki pekerjaan yang cukup berat di tambah
dengan wilayah hukum yang cukup luas, dan terus berupaya menjaga
eksistensinya

di

tengah

masyarakat

agar

menyentuh

langsung

dalam

mengayomi dan melindungi masyarakat dari gangguan yang tidak di
inginkan.
B. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Polresta jambi
Sejarah panjang bangsa Indonesia telah tertoreh dalam sejarah kebangsaan
dan perjuangan Bangsa Indonesia yang tentunya tidak terlepas di dalamnya peran
insan-insan Bhayangkara di negeri ini. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang,
satuan Polisi dibentuk untuk kepentingan pemerintah penjajah, namun pada waktu
di Proklamirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia satuan-satuan Polisi Istimewa
yang telah memiliki senjata dengan heroik memproklamirkan diri sebagai Polisi
Nasional Indonesia, bersama-sama rakyat dan unsur bersenjata lainnya dengan
segenap kekuatan yang ada berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia,
tidak terkecuali di daerah Jambi, disamping turut serta mengusir penjajah satuan
Polisi tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polda Jambi sejak diresmikan oleh Kapolri Letjend Pol Drs. Dibyo Widodo
tanggal 2 Oktober 1996 yang merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel,
dimana sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan
kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres
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Batanghari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun
Bangko dan Polres Kerinci.

Pada dasarnya Polresta Jambi dengan dukungan sarana dan prasarana yang
relatif terbatas, tetap dan selalu berupaya berkiprah meningkatkan pelaksanaan
tugas sebagai

pelindung,

pengayom

dan

pelayanan

masyarakat

sesuai

eksistensinya sebagai Kepolisian.

Dengan keyakinan kebersamaan hubungan kerja yang diwarnai oleh azas azas kemitraan Polri, maka Polresta Jambi bertekad untuk mampu memenuhi
tuntutan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku
alat negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran,
keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri dan selalu
meningkatkan profesionalisme guna memenuhi tuntutan masyarakat yang
menginginkan ketentraman di dalam mewujudkan kamtibmas (Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat).

Secara geografis, Polresta jambi berada dalam lingkungan yang strategis dan
mudah di jangkau yaitu di Jl. Bhayangkara No. 1, Talang Banjar, Kec. Jambi
Timur, Kota Jambi. Dengan lokasi yang strategis tersebut, tentu memudahkan
masyarakat dalam mengajukan pengaduan atau melaporkan segala hal yang
berhubungan dengan tanggung jawab Polresta Jambi. 27

27

Web Polresta Jambi

30

Markas komando Sat Lantas yang bertempat di Jl. Bhayangkara No. 1 Talang
Banjar, Kota Jambi membawahi delapan Polsek, diantaranya:28

1. Polsek Telanaipura
2. Polsek Kota Baru
3. Polsek Danau Teluk
4. Polsek Jelutung
5. Polsek Jambi Selatan
6. Polsek pasar Jambi
7. Polsek Jambi Timur
8. Polsek Pelayangan

C. Tugas Pokok dan Wewenang Polresta Jambi
a. Tugas pokok
Polresta Jambi menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan
keamanan dan penertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugastugas Polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib
memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan
pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

28

Web polresta Jambi
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1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum
wajib tunduk pada hukum.
2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam mengangani
permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum di atur
dalam hukum.
3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat,
polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada
penindakan (represif) kepada masyarakat.
5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh
instansi yang membidangi.29
b. Wewenang Polresta Jambi
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian
Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan atau
pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi
tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan
peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

29

Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta : Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.
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melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan; dll.
D. Peran dan Fungsi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Jambi di pimpin oleh Kasat Lantas yang
bertanggungjawab kepada anggotanya serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dibawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan pendidikan
dan rekayasa lalu lintas (Dikyasalantas), pelayanan registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan
penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
Dikyasalantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
3. Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka
menegakkan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kecelakaan
lalu lintas
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta
pengemudi
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum, serta
menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
jalan raya
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6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, di bantu oleh :
a. Kepala Urusan Pembinaan Opeasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas
melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas
sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi
kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang
bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit
Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan
penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka menegakkan
hukum;
d. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa),
yang bertugas melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dan
Dikmaslantas;
e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (kanit Regident), yang bertugas
melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
serta pengemudi; dan
f. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani
kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
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Kaur Bin Ops dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan :
1. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara pelaksanaan
tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan, mengawasi,
mengarahkan, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaannya pada
semua unit pelaksana, termasuk supervisi bidang lalu lintas ke wilayah
Polres-polres jajaran;
2. Menyiapkan

rencana

dan

program

kegiatan

termasuk

rencana

pelaksanaan operasi Kepolisisan yang mengedepankan fungsi teknis lalu
lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka
mengembangkan sumber daya manusia Polri;
3. Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka
kerja sama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
dan penegakan hukum lalu lintas;
4. Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan
inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas;
5. Membantu dan memberikan masukan kepada Sat Lantas;
6. Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Kaur Mintu dalam menyelenggarakan tugas, melaksanakan kegiatan :

1. Segala pekerjaan atau kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas
di lingkungan Polres;
2. Membuat laporan secara umum atau peroidik dan laporan khusus yang
terjadi di wilayah Polres yang berhubungan dengan masalah lalu lintas;
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3. Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi
pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian
data serta informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan
pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta,
aplikasi online, dll;
5. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi
penanganan pelanggaran lalu lintas;
6. Memberikan masukan dan saran kepada Kasat Lantas.

Kanit Regident dalam memberikan pelayanan, melaksanakan kegiatan :

1. Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan
bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan, baik yang di
terbitkan sendiri maupun dari satuan atasan;
2. Penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon
untuk memperoleh :
a. Surat Izin Mengemudi (SIM)
b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
3. Berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan di
terbitkan, baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat
dipertanggungjawabkan secara formal maupun material;
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4. Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan dan
keterampilan pemohon SIM untuk menjamin kebenaran/ketepatan
material atas surat izin yang diterbitkan;
5. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan
kendaraan bermotor;
6. Membuat laporan peggunaan material dan rencana kebutuhan material
secara periodik;
7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan
kegiatan registrasi atau identifikasi;
8. Melakukan inofasi-inofasi guna meningkatkan pelayanan SIM, STNK,
BPKB, dan TNKB;
9. Memberikan masukan dan saran terkait penyelenggaraan kegiatan
registrasi atau identifikasi kepada Kasat Lantas.

Kanit Laka dalam penanganan lalu lintas, melaksanakan kegiatan:

1. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
2. Pemberian

pelayanan

melalui

pemberian

surat

pemberitahuan

perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban/keluarga
korban;
3. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang berkenaan dengan
kecelakaan lalu lintas baik secara manual maupun aplikasi online;

37

4. Membuat rencana penyidikan dan penyelesaiaan kasus tunggakan
kecelakaan lalu lintas;
5. Koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dalam rangka
penyelesaiaan kasus kecelakaan lalu lintas;
6. Melakukan

inovasi-inovasi

guna

meningkatkan

pelayanan

penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas
7. Pengelolaan tahanan dan barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas;
8. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta melaporkan
pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dukungan anggaran
kegiatan penanganan kecelakaan lalu lintas;
9. Memberikan masukan dan saran terkait penanganan atau pencegahan
kecelakaan lalu lintas kepada Kasat Lantas.

Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat,
melaksanakan kegiatan :

1. Kordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain
(Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok
masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan, dan penerangan
terkait keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas;
2. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat
dalam berlalu lintas;
3. Meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna
penanggulangannya;
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4. Menyusun dan menetapkan rencana pengalihan arus serta
merealisasikannya pada situasi-situasi tertentu;
5. Menyusun rencana kegiatan program keamanan dan keselamatan
nasional berlalu lintas;
6. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi, serta membuat
laporan pelaksanaan dikyasa secara periodik termasuk laporan dukungan
anggaran kegiatannya;
7. Memberikan masukan saran terkait pembinaan partisipasi masyarakat
kepada Kasat Lantas.

Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali membuat atau
mengadakan :

1. Penetapan beat atau rute patroli secara periodik berdasarkan situasi
prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
2. Jadwal dan lokasi ploting kegiatan penjagaan dan pengaturan
berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
3. Pengecekan route, benda/orang yang di kawal serta kesiapan petugas
pengawal, berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan
tugas pengawalan;
4. Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan
seperti pengawalan responsif dan sebagainya;
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5. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kegiatan Turjawali dan
penindakan terhadap pelaggaran lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum;
6. Tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang
lokasinya dekat dengan penjagaan atau pada saat patroli;
7. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif
menggunakan teguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat
(tilang) atau berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi
atau memiliki bobot sangat fatal atau berat yang dapat merusak fasilitas
umum seperti putusnya jembatan dan lain-lain;
8. Mengawasi, mengarahkan, meganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan
Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta
melaporkan pelaksanaan kegiatannya;
9. Memberikan masukan saran terkait kegiatan Turjawali dan penindakan
terhadap pelanggaran lalu lintas kepada Kasat Lantas. 30

Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya

dalam

hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun
2009, tugas dan fungsi Polri bagi Sat Lantas meliputi 9 hal, antara lain
sebagai berikut:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan idenifikasi kendaraan bermotor
30

2020

Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Jambi, 6 Maret
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3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan serta penyajian data lalu lintas
dan jalan raya
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi
lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan

hukum

meliputi

penindakan

pelanggaran

dan

penanganan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan menejemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan menejemen operasional lalu lintas 31

Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat
agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Untuk menjamin terselenggaranya profesinalisme kerja secara maksimal, maka
organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi
seluruh anggota kepolisian.
E. Visi dan Misi Kepolisian Resort32
Visi
Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima,
tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya
sinergi polisional yang proaktif.

12

31

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal

32

Web Polri
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Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah,
responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam
negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat
patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan
dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh
sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga
internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun
kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
F. Wilayah Hukum Polresta Jambi33
Adapun wilayah hukum Polresta Jambi yaitu:

33

Web Polresta Jambi
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BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS DI POLRESTA JAMBI

A. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas
1. Pengertian penegakan hukum
Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. 34
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
skepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi
pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang di langgar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.
Secara konsepsional, maka dapat diartikan penegakan hukum terletak pada
kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :
1. Hukum itu sendiri

34

Ashidiqie,Jimly.Penegakan Hukum.Jurnal Hukum, diakses melalui www.google.com
20 juni 2020
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Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah
karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak,
sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara
penerapan Undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu
tercapai.
Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat di ambil contoh
pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya
mencantumkan maksimal hukuman saja, yaitu 7 (tujuh) tahun
penjara,

sehingga

hakim

untik

menentukan

berat-ringannya

hukuman dimana ia hanya dapat bergerak dalam batas-batas
maksimal

hukuman.

kemungkinan
pelaku

hakim

kejahatan

perbedaan
jatuhkan.

itu

antara
Hal

ini

Oleh

karena

itu,

tidak

menutup

dalam

menjatuhkan

pidana

terhadap

terlalu

ringan,

terlalu

mencolok

tuntutan

dengan

merupakan

atau

pemidanaan

suatu

yang

penghambat

di

dalam

penegakan hukum tersebut.
2. Penegak hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum
adalah
petugas

dalam

fungsinya

penegak

hukum,
hukum

mentalitas

atau

memainkan

kepriadian
peranan
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penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang
baik, ada masalah.
Penegak hukum dinilai salah satu faktor penghambat dalam
penyelesaian
disharmonisasi
sehingga

perkara

pidana

antara

penyidik

dalam

karena
dan

melaksanakan

jaksa
tugas

terkadang

terjadi

penuntut

umum,

sering

terjadi

kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas
dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.
3. Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang ada di Indonesia sekarang ini
memang di akui masih cukup tertinggal jika di bandingkan
dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan
teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.
Menurut

Soerjono

Soekanto

dan

Mustafa

pernah

mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan
baik, apabila tidak di lengkapi dengan kendaraan dan alat-alat
komunikasi yang proporsional.
Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang
sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana
atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang
aktual.
4. Masyarakat
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Masyarakat

dalam

mempengaruhi

juga

hal

ini

dalam

menjadi

faktor

efektivitas

yang

hukum.

cukup
Apabila

masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh hukum, maka
tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi
abstrak

di

ketertiban

dalam
dan

diri

manusia,

ketentraman

tentang

yang

di

keserasian
kehendaki

antara
dengan

penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.
5. Kebudayaan
Kebudayaan

memiliki

fungsi

yang

sangat

besar

bagi

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat
mengerti

bagaimana

menentukan

sikap

seharusnya

bagaimana

bertindak,

mereka

berbuat,

berhubungan

dan

dengan

orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis
pokok

tentang

perikelakuan

yang

menetapkan

peraturan

mengenai apa yang harus di lakukan dan apa yang di larang.35

Dari faktor-faktor yang sudah di jelaskan di atas, dapat kita ambil
kesimpulan

bahwa

penegakan

hukum

tidak

dapat

terlaksana

apabila

hanya di lakukan oleh penegak hukum sendiri, tetapi juga harus di sertai
dengan adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat, dan juga di perlu
adanya

fasilitas-fasilitas

yang

mendukung

agar

dapat

terlaksana

penegakan hukum dengan baik, tidak luput juga perlunya pembaharuan

35

Soekanto,Soerjono,Penegakan Hukum Pidana,(Jakarta: Gramedia Publishing,
2012), hlm.43
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terhadap

peraturan-peraturan

seiring

dengan

adanya

kemajuan

perkembangan zaman dan juga berkembang pula jenis-jenis pelanggaran
yang ada di masyarakat.

B. Kendala dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas
Kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menegakkan hukum berlalu
lintas ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor Internal
a. Kurang profesionalnya penegak hukum

Polisi

lalu

lintas

dalam

menjalankan

tugasnya

adalah

permasalahan yang signifikan. Penegak hukum adalah salah satu
kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang apik, dan apabila
pada titik sentral ini telah mengalami kerusakan, maka sudah dapat
di pastikan penegakan hukum di Indonesia akan jalan di tempat.
Adanya

pandang

bulu

dalam

menegakkan

hukum

juga

menjadi

permasalahn yang yang patut di perhatikan.

Apabila penegak hukum di anggap sebagai orang yang paling
mengetahui oleh suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan
aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

b. Perundang-undangan
kewenangannya
seperti:

yang

masih

menjadi
menyisakan

dasar

hukum

beragam

kewenangan
permasalahan,
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1) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari
produk zaman Belanda, sehingga tidak mampu mengakomodir
perkembangan

yang

ada,

namun

eksistensinya

tetap

di

pertahankan.
2) Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas,
sehingga memunculkan multi tafsir.
2. Faktor Eksternal36
1) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
Situasi lalu lintas saat ini, khususnya di kota besar di warnai
dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, pertambahan
kendaraan cukup pesat, namun kurang di imbangi dengan
penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih
rendahnya

kesadaran

hukum

masyarakat

dalam

mematuhi

peraturan lalu lintas, merupakan faktor yang mempengaruhi
belum terwujudnya sistem perlalu-lintasan yang aman, tertib,
dan lancar. Dan faktor utamanya yaitu manusia.
Kesadaran

hukum

masyarakat

tidak

tumbuh

dengan

sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat
mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk
itu,

kesadaran

dikembangkan,

hukum
melalui

masyarakat
pola

perlu

pembinaan

di

pupuk

dan

yang

efektif

dan

intensif.

36

Wawancara dengan Briptu Gabriel, Unit Dikyasa Satlantas Polresta Jambi
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2) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
Kelengkapan

sarana

umum

merupakan

salah

satu

faktor

pendukung berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri.
Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan, seperti
lampu merah yang rusak sehingga tidak menyala, maka dapat
mengganggu

kelancaran

lalu

lintas,

menimbulkan

banyak

masyarakat melakukan pelanggaran.

Menanggulangi

masalah

lalu

lintas

jalan,

khususnya

yang

menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan di perlukan adanya
kerja sama dari semua pihak, baik itu dari dinas perhubungan dan aparat
lalu lintas (kepolisian). Bukan hanya dari pemakai dan pengguna saja
yang harus mantaati segala peraturan mengenai tertip berlalu lintas, tetapi
dari aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan
disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada.

Dari data yang diperoleh dari Satlantas Polresta Jambi, kasus
pelangggaran

lalu

lintas

berdasarkan

jenis

pelanggarannya,

yang

terbanyak selama tahun 2017 yaitu kasus tidak membawa surat-surat
kendaraan seperti SIM dan STNK berjumlah 8.166, sedangkan posisi
kedua terbanyak pelanggar yaitu kasus tidak memakai helm sebanyak
2.041. Pada tahun 2018 kasus pelanggaran paling banyak juga kasus tidak
membawa surat-surat kendaraan bermotor, yaitu berjumlah 3.474, dan
pelanggar paling tinggi kedua juga kasus tidak memakai helm berjumlah
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1.255. Begitu juga pada tahun 2019, angka pelanggaran yang paling
banyak yaitu tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor sebanyak
4.127 dan kasus kedua paling banyak juga tidak memakai helm sebanyak
1.478 pelanggar. Jika dilihat dari jumlah yang begitu banyak pelanggar
lalu

lintas

di

kota

jambi,

itu

artinya

masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

Tabel II
Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Tahun 2017-201937

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PERIODE
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH

JUMLAH PELANGGAR
2017
2018
2019
1327
1007
1070
1310
784
1001
788
111
897
762
83
428
1704
12
131
531
2
32
426
441
149
1433
586
520
1733
680
2176
321
1457
1281
3497
2733
959
1079
1500
800
14911
9396
9444

Usaha penanggulangan suatu kejahatan atau pelanggaran baik yang
menyangkut

kepentingan

hukum

perorangan,

masyarakat,

maupun

kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang di bayangkan.

37

Sat Lantas Polresta Jambi
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Pelanggaran

dan

kejahatan

akan

hadir

dalam

segala

bentuk

tingkat

kehidupan masyarakat, dan sifatnya kompleks, karena tingkah laku dari
pelaku

tersebut

memiliki

banyak

variasi

serta

menyesuaikan

dengan

perkembangan zaman yang semakin modern.

Pemerintah dan aparat penegak hukum telah banyak mengeluarkan
peraturan-peraturan,

kebijakan,

serta

pedoman

dalam

usaha

menanggulangi pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini di
wujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, misalnya: adanya patroli
lalu lintas, pedoman-pedoman generasi muda, dan lain-lain. Semua ini
dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Dikaitkan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

maka

upaya-upaya

penanggulangan dapat di lakukan dengan tiga cara, yaitu dengan upaya
penanaman norma-norma, upaya pencegahan dan upaya penindakan.38

a. Upaya Penanaman norma-norma (Pre-Emtif)
Upaya ini
kepolisian

adalah upaya

untuk

mencegah

awal yang di lakukan oleh pihak
terjadinya

tindak

pidana

pelanggaran

lalu lintas. Usaha yang dilakukan dalam penanggualangan kejahatan
secara Pre-Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau
norma-norma

yang

terinternalisasi

dalam

baik,
diri

sehingga
seseorang.

norma-norma
Meskipun

ada

tersebut
kesempatan

untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya
38

Wawancara dengan Briptu Gabriel Unit Dikyasa, Sat Lantas Polresta Jambi
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untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan.
Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada
kesempatan.
b. Upaya Pencegahan (preventif)
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif
yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
adapun

upaya-upaya

preventif

yang

dilakukan

pihak

Satlantas

Polresta Jambi guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas
yaitu pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan
kepada pengguna jalan bagaimana dan dimana mereka dapat atau
tidak dapat berhenti, terutama pada saat ada kemacetan dan keadaan
darurat. Dalam

arti

luas pengaturan lalu

lintas meliputi

semua

aktifitas dari polisi dalam mengaturlalu lintas di jalan umum.
c. Upaya Penindakan (Represif)
Upaya

penindakan/represif

dilakukan

pada

saat

telah

terjadi

tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan
hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun

beberapa

kegiatan

Sat

Lantas

dalam

menanggulangi

pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

1) Tilang
Tilang adalah bukti pelanggara. Fungsi tilang itu sendiri adalah
sebagai undagan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri
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sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan
atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
2) Penyitaaan
Penyitaan

dilakukan

membawa

surat-surat

karena

pengendara

kelengkapan

kendaraan

kendaraan

bermotor

tidak
seta

Surat Izin Mengemudi (SIM).
3) Teguran
Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor
yang

melakukan

mengulangi

lagi.

pernyataan

tertulis

pelanggaran
Di

lakukan

bahwa

tetapi

berjanji

dengan

cara

tidak

akan

tidak

akan

membuat

surat

melakukan

pelanggaran

kembali.

Tindakan di atas merupakan proses perwujudan pihak Sat Lantas
kepada

masyarakat

sebagai

upaya

untuk

mengimplementasikan

tugas

kepolisian, dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut
haruslah

dilaksanakan

secara

berkesinambungan

dalam

kebersamaan

yang saling mendukung.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum

pidana

Islam

merupakan

syariat

Allah

yang

mengandung

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat
Islam di maksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia
untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi masyarakat, yaitu menempatkan
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Allah dalam sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri
maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang
berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah yang di maksud, harus di
tunaikan untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.39

Berbeda dengan sistem hukum dimanapun, sistem hukum Islam
termasuk

di

dalamnya

hukum

pidana

Islam

merupakan

bagian

dari

keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku dirinya sebagai
muslim, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam
sesuai dengan kemampuanya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem
hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah SWT
sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.

Allah berfirman :

اب ُّم ِهي ٌْه
ٌ َ عذ
ُ ص ّلّلاَ َو َر
ً س ْىلًٌَ َويَتَعَدّ ُحد ُْودَيُ يُدْ ِخ ْلًُ و
ِ َو َم ْه يَ ْع
َ ًََُارا خَا ِلدًا ِف ْي َها’ َول
Artinya: “Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasulNya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di
dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”40
Selain itu, hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima
kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah Al Maqasid al
syari‟ah al khamsah. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:41

1. Hifzh an nafsi (memelihara jiwa)
39

Prof. Dr. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar Grafika,2007), hlm. 1
Qs. An-Nisa’ (4):14
41
Ibid, Asadulloh Al Faruq, hlm.12
40
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Untuk memelihara
untuk
dan

mendapatkan
tempat

jiwa

ini,

kebutuhan

tinggal.

Tanpa

Allah mewajibkan
makanan,

kebutuhan

berusaha

minuman,
tersebut

pakaian,

maka

akan

terancamlah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan
hukuman qishash (hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa
saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang
menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).
2. Hifzh al maal (memelihara harta)
Untuk

memelihara

harta

ini

disyariatkanlah

tata

cara

pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan
kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau
merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar.
Jika

larangan

mencuri

diabaikan,

maka

pelakunya

akan

diancam dengan hukuman potong tangan.
3. Hifzh al mashli (memelihara keturunan)
Untuk
pernikahan
yang

memelihara
dan

keturunan,

sebaliknya

mengabaikan

ketentuan

Allah

mengharamkan
ini,

akan

mensyariatkan

perzinaan.
terancam

Orang

eksistensi

keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar,
maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman
cambuk seratus kali.
4. Hifzh al aqli (memelihara akal)
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Untuk

menjaga

dan

memelihara

akal

ini

Allah

mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan
halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu.
Sebaliknya,

Allah

memabukkan.

Kalau

mengharamkan
larangan

ini

minuman

keras

yang

diabaikan,

maka

akan

terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya
ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum
minuman keras.42

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah
Islam. Sumber hukum utama yang sama, seperti halnya sumber dari
agama

Islam.

sunnah,

Ar

Adapun
Ra‟yu

sumber-sumber

yang

terdiri

dari

utamanya
ijma‟,

al

qur‟an,

qiyas,

istihsan,

adalah

ijtihad,

maslahah mursahah, syaddus syariah dan urf.43

Tindak pidana dalam Islam di sebut dengan jarimah. Jarimah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang di ancam oleh
Allah dengan hukuman hadd atau ta‟zir.

Hukuman
ketentuannya

hadd

dalam

adalah

nash

Al

hukuman
qur‟an

atau

yang

telah

sunnah

di

rasul.

pastikan
Sedangkan

hukuman ta‟zir adalah hukuman yang tidak di pastikan ketentuanya

42

https://marzukiwafi.wordpress.com/2011/02/08/prospek-pemberlakuan-hukumpidana-islam-di-indonesia/ diakses terakhir pada tanggal 02 juli 2020,
43
Ibid, Zainuddin Ali, hlm 15s/d17
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dalam

nash

Al

qur‟an atau

sunnah

rasul. Hukuman

ta‟zir

menjadi

wewenang penguasa untuk menentukannya.44

Pembagian jarimah jika di pandang dari berat ringannya hukuman
adalah sebagai berikut:

1. Jarimah hudud
Yaitu semua jenis tindak pidana yang telah di tetapkan jenis,
bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al qur‟an dan sunnah.
Hudud atau had menurut istilah adalah sanksi yang telah di tetapan
kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah
pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindak pidana hudud adalah
perbuatan apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi hudud.
Perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk bagian hudud meliputi
meminum

khamar,

zina,

liwath

(homo

seksual),

menuduh

zina,

mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.45
2. Jarimah Qishas/diyat
Yaitu jarimah yang di ancam hukuman qishas (pembalasan yang
setimpal/sama dengan korban) atau hukuman diyat. Hukuman tersebut
telah di tentukan oleh syara‟ tidak mempunyai batas terrendah atau
tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya
dapat

memaafkan

si

pelaku

dengan

meminta

diyat,

atau

minta

dilaksanakannya hukuman qishas. Apabila pelaku di maafkan, maka ia
44
45

KH. Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat, (Yogyakarta:UII Press, 2001), hlm. 1
Ibid, Assadullah Al Faruq, hlm 19
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bebas dari hukuma qishas dengan membayar ganti rugi atau tanpa
membayar ganti rugi.46
3. Jarimah ta‟zir
Jarimah ta‟zir adalah perbuatan pidana yang bentuk hukumannya
di

tentukan

oleh

penguasa

(hakim)

sebagai

pelajaran

kepada

pelakunya.47
Jarimah ta‟zir dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu :
a. Jarimah ta‟zir syar‟i
Ialah

pelarangan

ketentuan

perbuatan

mengenai

disebutkan

ancaman

dalam

pidananya

tidak

nash,

tetapi

dinyatakan

dalam nash, atau di nyatakan, namun hanya hanya secara
ukhrowi. Dalam

ta‟zir jenis pertama

ini, sifat

terlarangnya

perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam
penetapan mengenai jenis berat dan ringannya sanksi pidana
dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.
b. Jarimah ta‟zir ulil amri
Ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya tidak
di tentukan dalam nash, jadi yang menentukan adalah penguasa
atau hakim dengan berpegang pada prinsip At ta‟ziru ma‟al
mashiahati (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta‟zir harus
berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).

46

Marsum, Jinayat Hukum Pidana Islam, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 8
47
Ibid, Zainuddin Ali, hlm. 11
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Pelanggaran

menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(KBBI)

yaitu perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari
pada kejahatan. sedangkan di dalam hukum Islam, pelanggaran juga dapat
di golongkan kedalam jarimah (tidak pidana). Kata jarimah dalam bahasa
Indonesia

di

kenal

dengan

istilah

tindak

pidana,

perbuatan

pidana,

pelanggaran pidana atau delik pidana.48 Dalam Al qur‟an surah Al
Baqarah ayat 195 di jelaskan :

)۵۹۱( َلّلاَ يُ ِحةُّ ْال ُم ْح ِسىِيْه
ّ َو ََل ت ُ ْلقُىاْ تِأ َ ْي ِد ْي ُك ْم إلَى الت ُّ ْهلُ َك ِة َوأ َ ْح ِسىُى˜ا ۚ ِإ َّن
ْْْْْْْْْْArtinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu
sendiri kedalam kebinasaan.49
Pelanggaran
dengan

adalah

ketentuan-ketentuan

perbuatan
peraturan

atau

tindakan

yang

perundang-undangan

bertentangan
lalu

lintas.50

Apabila setiap orang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib di dalam
masyarakat,

mencegah

hal-hal

yang

dapat

merintangi,

membahayakan

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat
menimbulkan kerusakan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diatur di
dalam

Undang-Undang nomor

22 tahun 2009,

yang seterusnya

oleh

penulis sebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang ini mengatur tentang semua apa yang terjadi dalam ruang
lingkup lalu lintas di wilayah seluruh Indonesia.

48

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,( Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm.55-57.
Qs. Al Baqarah (1):195
50
Ibid, hlm. 60
49

60

Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori jarimah ta‟zir
ulil amri. Dimana pelanggaran perbuatan maupun ancaman pidananya
tidak di tentukan dalam nash. Ta‟zir telah telah di tetapkan bagi setiap
pelanggaran syar‟i, selain dari kejahatan hudud, dan kejahatan jinayat.
Semua

yang

belum

sanksinya

diserahkan

sanksinya.

Ulama

ditetapkan

kadar

sanksinya

kepada

penguasa

untuk

sepakat

menetapkan

bahwa

oleh

syar‟i,

maka

meningkatkan

jenis

ta‟zir

meliputi

semua

kejahatan yang tidak di ancam dengan hukuman hudud dan bukan pula
termasuk jenis jinayat. Hukuman ta‟zir di terapkan pada dua kejahatan,
yaitu

kejahatan

meninggalkan

kewajiban,

atau

kewajiban

melanggar

larangan.

Allah berfirman:

ۚۚ س ْى َو َواُو ِلى ْاَلَ ْم ِز ِم ْىكُ ْم
َ ياَيُّ َهاالَّ ِذيْهَ ا َمىُ ْى˜ا ا َ ِط ْيعُ ه
ُ ىاالز
َّ ُىلّلا َوا َ ِط ْيع
Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.51

Melanggar
pemerintah

yang

lalu

lintas

mengatur

berati

melanngar

ketertiban

umum.

putusan
Setiap

dan

aturan

keputusan

pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib di taati secara lahir
dan batin, dan melanggranya adalah termasuk perbuatan haram.

51

Qs. An Nisa’ (4):59

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan,

maka

penulis

menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:
1. Dalam menegakkan hukum di wilayah kota Jambi, polisi sebagai
penegak hukum menggunakan beberapa upaya demi terlaksananya
penegakan hukum dalam berlalu lintas, di antaranya yaitu:
a. Upaya

Pre-Emtif, yaitu dengan cara menanamkan nilai-

nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada
kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan
tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka
tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor
niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
b. Upaya preventif, Dalam upaya ini yang ditekankan adalah
menghilangkan
Dengan

kata

kesempatan
lain,

untuk

upaya

melakukan
preventif

kejahatan.

(pencegahan)

dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahanperubahan

yang

bersifat

positif

terjadinya

gangguan-gangguan

sehingga tercipta stabilitas hukum.
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di

terhadap

kemungkinan

dalam

masyarakat,
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c. Upaya represif, yaitu dilakukan pada saat telah terjadi tindak
pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum
dengan menjatuhkan hukuman, yaitu dengan cara tilang,
penyitaan dan teguran.
2. Adapun kendala yang di alami oleh penegak hukum dalam
menegakkan hukum itu sendiri yaitu ada dua faktor, internal
dan eksternal.
a. Faktor internal
1) Kurang profesionalnya penegak hukum
2) Perundang-undangan
kewenangan

yang

menjadi

kewenangannya

dasar

masih

hukum

menyisakan

beragam permasalahan.
b. Faktor eksternal
1) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
2) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
3. Adapun

pandangan

hukum

Islam

tentang

pelanggaran

lalu

lintas yaitu termasuk kedalam kategori jarimah ta‟zir ulil amri.
Dimana

pelanggaran

perbuatan

maupun

ancaman

pidananya

tidak di tentukan dalam nash. Semua yang belum ditetapkan
kadar sanksinya oleh syar‟i, maka sanksinya diserahkan kepada
penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya.
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B. Saran
Adapun

saran

yang

dapat

penulis

berikan

sehubungan

dengan penulisan skripsi ini yaitu :
Aturan yang diterapkan dalam Undang-undang Nomor 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan harus
menjadi

perhatian

bagi

semua

kalangan

masyarakat

demi

keselamatan dan tidak ada terjadinya pelanggaran lalu lintas,
supaya berhati-hati berkendara di jalan, dan mematuhi aturan
lalu lintas.
Pihak kepolisisan yang melakukan penegakan hukum secara
langsung

terhadap

memberikan

laporan

pelanggaran
yang

tepat

lalu

lintas,

mengenai

pasal

hendaknya
yang

di

langgar.
C. Kata Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru
sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karuniaNya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I) pada prodi Hukum Pidana
Islam,
Jambi.

Fakultas

Syariah,

Universitas

Islam

Negeri

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan

Sulthan

Thaha

Saifuddin

kepada Nabi Muhammad

SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir
zaman.
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Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal
mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan dalam tugas akhir ini.
Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak
terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari masih
kurangnya pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan
dan kelemahan penulis.
Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada penulisan,
penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh penulis dan lain
sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan pembaca. Oleh
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari
pembaca guna menyempurnakan pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca,
menjadi

amal

ibadah

bagi

penulis,

serta

menjadi

bahan

tambahan

rujukan

khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Kepada Allah
saya mohon ampun. Ihdinash-shiroothol-mustaqim. Aamiin.
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TABEL III
DATA INFORMAN
No

NAMA

JABATAN

1

Briptu Gabriel

Anggota unit Dikyasa Satlantas
Polresta Jambi

2

Bapak Tobing FA

Kepala unit Tilang Satlantas
Polresta Jambi

3

Bapak Andri

Kepala bagian Humas Polresta
Jambi
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LAMPIRAN

A. Daftar Gambar

Wawancara dengan Briptu Gabriel Unit Dikyasa, Sat Lantas Polresta Jambi

Wawacara dengan bagian divisi Humas Polresta Jambi
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Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rusak

Penyuluhan di sekolah tentang pentingnya patuh peraturan lalu lintas
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Operasi Zebra yang dilakukan Sat Lantas Polresta Jambi
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