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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 

 Keselamatan berkendara adalah hal yang tidak ternilai harganya. 

 Dewasa dalam berkendara merupakan cermin masyarakat yang patuh 

hukum. 
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SARI 

Permana, Bambang Eka. 2012. “Faktor penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh 

Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan”. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Ngabiyanto, M.Si. Pembimbing II: Drs. Makmuri 

 

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Pengendara Sepeda Motor  

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas 

yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari 

selalu bepergian dari tempat satu ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sebagaian besar masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk 

melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang 

murah dari pada jalur perhubungan air dan udara. Pada tahun 2009-2011 sangat 

banyak orang yang membutuhkan sepeda motor untuk kebutuhan transportasi, 

Peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun terus mengalami 

penambahan sehingga hal tersebut mempengaruhi kehidupan lalu lintas dan 

menimbulkan beberapa permasalahan antara lain sering terjadi kecelakaan akibat 

pelanggaran lalu lintas 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apa 

yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota 

Kuningan? (2) Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Polres Kuningan dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota 

Kuningan?  

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 

kualitatif. sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul 

kemudian diseleksi dan dianalsis melalui: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, 

(3) penyajian data, dan (4) simpulan\ 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Faktor penyebab pelanggaran lalu 

lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Kuningan adalah faktor manusia, 

faktor manusia merupakan pelanggaran lalu lintas yang paling banyak atau 

dominan dibandingan dengan faktor lainnya. Jenis pelanggaran yang terkait faktor 

manusia diantaranya pelanggaran karena penumpang lebih dari 1(satu), 

pelanggaran karena tidak menggunakan helm, pelanggaran karena tidak bisa 

meunjukan STNK atau SIM dan pelanggaran karena menerobos lampu merah. 

Terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia di Kota Kuningan 

disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : ingin menghemat waktu dan biaya, 

kurang mementingkan keamanan dalam berkendara, ingin cepat sampai tujuan, 

serta sikap lupa atau lalai. Sedangkan upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas 

dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor adalah 

dengan cara menggelar patroli lalu lintas secara teratur sebagai wujud dari metode 

preventif dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan 

pelanggarannya sebagai wujud dari metode represif. Adapun upaya lainnya adalah 

dengan menyelenggarakan beberapa program yang bersifat mendidik serta 
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memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata cara berlalu lintas 

yang baik 

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu 

lintas di Kota kuningan dipengaruhi faktor manusia yang menjadi faktor dominan 

didalam setiap pelanggaran lalu lintas yang meliputi perilaku, pengetahuan serta 

keterampilan di jalan raya. Upaya konkrit yang dilakukan oleh pihak Satlantas 

Polres Kuningan menggelar operasi/patrol lalu lintas, melakukan penegakan 

hukum lalu lintas serta melaksanakan program-program yang bersifat mendidik 

dan memberi pengetahuan mengenai lalu lintas. 

Saran untuk pengendara sepeda motor agar memiliki sikap kesadaran 

hukum berlalu lintas sehingga dapat terciptanya kelancaran, ketertiban serta 

keamanan didalam berlalu lintas. Pihak Satlantas Polres Kuningan agar lebih 

meningkatkan jam operasi lalu lintas sehingga kondisi lalu lintas dapat terpantau 

dengan baik selain itu juga diharapkan untuk lebih meningkatkan kembali 

kedisiplinan, ketegasan serta profesionalitas dalam bertugas khususnya pada saat 

digelarnya patrol lalu lintas sehingga tidak akan terjadi tindakan suap menyuap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai 

mobilitas yang tinggi, khususnya  pada daerah perkotaan yang 

masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi kekantor untuk bekerja, 

pergi sekolah, kuliah, dan melakukan aktivias lainnya. Banyak masyarakat 

menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena 

jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah dan murah. 

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam 

bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap 

dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan 

pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos 

polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu 

traffic light, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain 

sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala 

bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu,manusia berlalu lintas 

dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib. 

Pada tahun-tahun ini sangat banyak orang yang membutuhkan 

sepeda motor untuk kehidupan sehari-hari mereka antara lain bekerja, 

1 



 

 
 

2 

berdagang, sekolah, dan unutk mobilitas dari tempat satu ketempat lain. 

Peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ketahun terus mengalami 

penambahan, khusus untuk kota Kuningan kita dapat melihatnya dari tabel 

di bawah ini. 

Tabel 1 

Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Kuningan 

No Tahun Jumlah Kendaraan Roda Dua 

1 2009 16.070 (Unit) 

2 2010 17.955 (Unit) 

3 2011 22.036 (Unit) 

 Jumlah 56.061 (Unit) 

Sumber data: Kantor Samsat Kuningan 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah sepeda 

motor di kota Kuningan tahun demi tahun mengalami peningkatan hal ini 

tentunya dikarenakan seperti yang kita ketahui sepeda motor mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan kendaraan yang lain salah satunya 

adalah harganya yang murah serta dapat menembus kemacetan dikarenakan 

ukurannya yang kecil.  

Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor pada tabel diatas 

tentunya mempengaruhi kehidupan lalu lintas sehingga timbul beberapa 

permasalahan antara lain:  

1) Sering terjadi kemacetan karena jumlah sepeda motor yang tidak 

diimbangi dengan pelebaran jalan raya; 2) sering terjadi kecelakaan karena 
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kelalaian pengemudi maupun yang tidak disengaja seperti motor yang sudah 

tidak layak dikendarai tetapi masih tetap dikendarai, hal ini dapat 

membahayakan pengemudi sendiri mupun orang lain; 3) sering terjadi 

kejahatan seperti perampasan benda-benda berharga seperti handphone, 

perhiasan, dompet, ini bisa terjadi saat lampu merah atau jalanan yang sepi. 

Oleh karena itu, polisi sebagai aparatur pemerintah yang bertugas 

melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk meningkatkan 

penanganan masalah  lalu lintas secara cermat  sehingga tujuan pemerintah 

yang tertib, aman, dan lancar dapat terwujud. 

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh sepeda motor 

di Kota Kuningan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor dan Mobil di Kota 

Kuningan 

No Tahun Sepeda Motor Mobil 

1 2009 3.510 286 

2 2010 4.479 354 

3 2011 6.031 927 

Sumber data: Satlantas Polres Kuningan 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pelanggaran lalu lintas 

antara sepeda motor dan mobil pribadi perbandingannya sangat jauh berbeda 

dan sepedah ternyata motor paling tertinggi menyebabkan pelanggaran lalu 

lintas. Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan 
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oleh pengendara sepeda motor seperti: kelalaian, kesengajaan, kecerobohan. 

Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga 

terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali 

tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, Mereka 

hanya mengambil enaknya saja, misalnya saat lampu merah ada yang 

menerobos sehingga terjadi kecelakaan (tabrakan antara kendaraan yang satu 

dengan kendaraan yang lain). 

Dari hasil observasi sementara banyak pelanggaran dan kecelakaan 

lalu lintas  yang terjadi karena sikap tak hati-hati dari pengguna jalan, 

kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Berbagai pelanggaran lampu merah 

pada lampu lalu lintas (traffic light), pengendara tidak memakai helm, belum 

mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi), lupa tidak membawa SIM atau 

STNK, sering terjadi. 

Sebenarnya diperlukan kesadaran hukum pada diri pengendara 

sepeda motor. Kesadaran hukum merupakan penguasaan diri dalam 

berkendara. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dan 

memiliki prosedur berkendara dengan baik serta aman akan selalu terdorong 

untuk tertib pada peraturan lalu lintas yang ada. Pengendara yang 

mempunyai kesadaran hukum penuh dalam berkendara tentunya tidak akan 

bersikap ceroboh yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri 

maupun orang lain. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu 

Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Kuningan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh 

pengendara sepeda motor di Kota Kuningan? 

2. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan POLRES Kuningan dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di 

Kota Kuningan? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran 

lalu lintas oleh sepeda motor di Kota Kuningan. 

2. Untuk mengetahui upaya Polres Kuningan dalam menanggulangi 

pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor di Kota Kuningan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperolah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengendara sepeda motor 

  Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk para pengguna 

sepeda motor, terutama untuk member wawasan pengendara sepeda 

motor agar tidak terjadi pelanggaran peraturan lalu lintas baik disengaja 
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maupun tidak disengaja serta mematuhi segala bentuk peraturan lalu 

lintas yang berlaku. 

2. Bagi Polres Kuningan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik untuk Polres Kuningan Khususnya dalam upaya penertiban lalu 

lintas di kota Kuningan. 

3. Bagi Pembaca 

  Sebagai bahan literatur dan sosialisasi dalam menambah 

pemahaman terhadap pembaca  mengenai pentingnya tertib lalu lintas. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pelanggaran 

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat 

kejahatan (Sudarsono 2005: 344). Pelanggaran adalah 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 

(Sudarto, 1990: 57).  

2. Lalu lintas 

Lalu lintas adalah gerak pindah kendaraan, manusia dengan/hewan atau 

tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

jalan sebagai ruang gerak (Nurbamin, 2003:3). Lalu lintas (traffic) adalah 

kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan 
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(Warpani, 2002:1). Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang 

lalu lintas jalan (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas 

dan Angkutan Jalan) 

3. Pengendara 

Pengendara adalah orang yang mengemudikan kendaraan atau yang 

langsung mengawasi orang lain mengemudikannya (Nurbamin, 2003:6). 

4. Sepeda Motor 

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa 

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan 

bermotor bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (Undang-Undang No 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. 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”. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan 

pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan 
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dimuat 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 mengambil keputusan 

karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat 

sebagai seorang pendidik. 
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B. Faktor Pelanggaran Lalu Lintas 

 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.  
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1. Faktor Manusia 

  Menurut Suwardjoko (2002: 108) pencatatan data pelanggaran 

lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk 

bisa dianalisis guna 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 
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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, 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 
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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 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). 
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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. 

  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 
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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 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 
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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 pelibatan instansi terkait, sehingga dalam 

http://www.wikipedia.org/


 
 

 
 

17 

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 : 

1) 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 : 

a) Rambu-rambu 

b) Marka jalan 

c) Alat pemberi isyarat lalu lintas 

d) Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan 

e) Alat pengawasan dan pengamanan jalan 

f) ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan 

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

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

perumahan),  

b) luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah) 

3)  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. 

4) 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.  

5) Fasilitas pendukung  
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  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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C. Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pemakai Jalan 

Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang 

atau hewan di jalanan (Warpanidansuwardjoko, 2002:1). masalaha yang 

dihadapi dalam perlalu lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas 

jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang 

menggunakan jalan tersebut. 

Ketika seseorang sedang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

raya, mereka mengharapkan semoga tidak terjadi gangguan kendaraan atau 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya macet, mogok atau kecelakaan  

mereka berharap agar sampai pada tujuan dengan selamat. Untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengemudi kendaraan 

bermotor, para pengemudi dianjurkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan 

hal-hal yang perlu dibawa dalam dan dipersiapkan sebelum perjalanan. 

Untuk itu (Dharmawan 1988: 6)  mengemukakan yang perlu diperhatikan 

bagi pengendara sepeda motor diantaranya:  

 1. Pastikan arah yang akan dituju dan ingatkan jalan terdekat yang boleh  

ditempuh sepeda motor (tidak terlarang untuk sepeda motor). 

 2. Kondisi kesehatan harus cukup baik (tidak sakit, tidak dalam keadaan 

mabuk). 

 3. periksalah kondisi motor dalam keadaan baik dan layak pakai serta 

periksa volume bahan bakar. 

 4. Siapkan surat-surat yang diperlukan dalam perjalanan (SIM, STNK) 

dan lain-lain. 
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 5. periksa semua peralatan sepeda motor  (terutama rem dan lampu-

lampu). 

 6. Untuk menghindari kecelakaan yang fatal pakailah helm untuk anda 

dan orang yang akan anda bonceng. 

 7. Berjalanlah di jalan yang diperuntukan sepeda motor dengan 

kecepatan yang pantas (tidak ngebut). 

 8. Bila akan berhenti, membelok dan mendahului kendaraan lainnya, 

berikan aba-aba yang sempurna dan dalam jarak yang cukup 

memberikan kesempatan menghindar untuk kendaraan lainnya. 

 9. Untuk menjaga kesehatan anda dari tiupan angin kencang, pakailah 

baju/jaket yang tebal atau penutup dada khusus. 

Dari beberapa petunjuk tersebut diatas, para pemakai jalan harus 

dapat mementingkan kepentingan umum saat mengendarai sepeda motor 

karena sering kali kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi melaju dengan 

kecepatan tinggi di luar batas ketentuan yang berlaku. Untuk itu (Hadiman 

1991:13) mengemukakan batas kecepatan yang sesuai sebagai berikut. 

a. Di dalam kota 

1) Mobil bis maximum 55 Km/jam. 

2) Mobil gerobak maximum 40 Km/jam. 

3) Dengan gandengan maximum 40 Km/jam. 

b. Di luar kota 

1) Mobil bis dan mobil gerobak maximum 70 Km/jam. 

2) Pakai gandengan maximum 50 Km/jam. 
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c. Di dalam kota yang ramai 

Dapat ditetapkan untuk ketiga jenis tersebut maximum 40 Km/jam. 

d. Di daerah khusus ibu kota 

1) Kecepatan maximum 60 Km/jam di jalan-jalan utama. 

2) Kecapatan maximum 45 Km/jam di jalan-jalan ekonomi. 

3) Kecepatan maximum 30 Km/jam di jalan-jalan lingkungan.  

Dengan petunjuk di atas tersebut para pengemudi harus memahami 

batas ketentuan dalam mengemudi, sehingga pemakai jalan yang lain tidak 

merasa terganggu bahkan kecelakaan dapat dihindari. Namun sering kali 

aturan tersebut dilanggar oleh para pengemudi dengan alasan kepentingan 

yang berbeda. 

D. Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas 

1. Peran Polisi 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 masyarakat 
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modern 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”. 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). 
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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. Polisi Lalu Lintas Sebagai Ujung Tombak Penyelesaian Masalah di 

Jalan Raya 

Polisi  lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, 

Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, 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 masyarakat yang 

modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. 

Salah satu tugas polisi yaitu sebagai penegak hukum lalu lintas, khususnya 

polisi lalu lintas (Polantas). Penegakan Hukum merupakan tindakan 
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kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman 

terhadap pengguna jalan lainya yang terganggu aktifitasnya atau 

produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan 

adanya kepastian hukum.  

Pada dasarnya program kegiatan Penegakkan Hukum bukan 

berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi 

pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguana jalan yang 

melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan 

kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan 

pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan 

pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor 

rangka, nomor mesin dan lainnya) 

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan 

tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada 

lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan 

oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

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. Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan 

jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan 

aparatur negara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik 
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yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan 

supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan 

penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta 

terjaganya situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan 

mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan 

terhadap etika. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna 

terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, 

sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai 

subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap 

keselamatan maupun keteraturan bagi pengguana jalan lainnya. Lalu lintas 

merupakan suplemen bagi pengaturan jalan raya guna mencapai ketertiban 

dan keamanan bagi pemakai jalan raya terutama masyarakat umum. Namun 

demikian masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya sangatlah kompleks 

tetapi bukan semata-mata permasalahan tersebut diabaikan begitu saja 

menyikapi hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 

(lima) Strategi penanganannya, berupa : 

a. Engineering 

 

Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan 

pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab 

gangguan / hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-
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langkah perbaikan dan penangulangan serta pengembangannya kepada 

instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas. 

b. Education 

 

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk 

menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat 

secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat 

terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan 

kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas. 

c. Enforcement 

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri 

dibidang lalu lintas agar Undang-undang atau ketentuan perundang-

undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan 

dalam usaha menciptakan Kamseltibcar lantas. 

1) Preventif 

 Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, 

masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan 

pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran yang 

meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, 

pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas. 
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2) Represif 

 Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari 

dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana yang meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan 

penyidikan kecelakaan lalu lintas. 

d. Encouragement 

Encouragement bisa diartikan : desakan/pengobar semangat. 

Bahwa untuk mewujudkan kamseltibcar Lantas juga dipengaruhi oleh 

faktor individu setiap pemakai jalan, dimana Kecerdasan Intelektual 

individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan 

kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan 

benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. 

Menumbuhkan motivasi dalam diri bisa dipengaruhi oleh faktor Internal 

(kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya). 

Selain dari pada itu desakan semangat untuk menciptakan situasi lau 

lintas harus dimiliki oleh semua stake holder yang berada pada struktur 

pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang 

lalu lintas sehingga semua komponen yang berkepentingan serta 

pengguna jalan secara bersama memiliki motivasi dan harapan yang 

sama dengan mengaplikasikannya didalam aksi nyata pada kehidupan 

berlalu lintas di jalan raya. 
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e. Emergency Preparedness and response 

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu 

permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya 

penanganannya, kesiapan seluruh komponen stake holder bidang lalu 

lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana serta hal lainnya dalam menghadapi situasi yang 

mungkin terjadi, pembernayaan kemajuan informasi dan teknologi 

sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping 

keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan Emergency 

Preparedness and response ini perlu adanya konsignes yang jelas di 

seluruh stake holder dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja 

sama secara terpadu sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan bersama 

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap 

professional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat 

pengguna jalan raya. Dalam pengambilan keputusan polisi dituntut 

melaksanakan diskresi. Lebih lanjut Soekanto (1990: 6), mengartikan bahwa 

“diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan”. Namun dalam 

pelaksanaanya terkadang ada juga oknum polisi yang tidak mencerminkan 

diskresi melainkan mengambil jalan pintasm misalnya dengan uang damai 

bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, hal tersebut mencerminkan 

aparat sendiri tidaklah tegas dalam menjalankan peraturan yang 

sebagaimana mestinya. 
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E. Kepatuhan Hukum  

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh sebab itu 

maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat 

terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal 

dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di 

dalam prakteknya. 

Hal-hal yang digunakan sebagai pembenaran terhadap penerobosan 

hukumpun semakin banyak, salah satunya ialah kecendrungan munculnya 

semboyan yang menyatakan bahwa peraturan dan hukum dibuat untuk 

dilanggar. Sikap hormat terhadap hukumpun menjadi sangat sulit untuk 

dapat ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser 

menjadi acuh hukum. Sikap mengacuhkan hukum ini bukanlah sepenuhnya 

kesalahan masyarakat, tetapi didukung dengan tidak efektifnya supermasi 

hukum di negeri ini. Beberapa faktornya penyebab pelanggaran peraturan ini 

antara lain, banyaknya aturan yang dibuat dengan tidak mempertimbangkan 

realitas di lapangan. Seperti yang terjadi di Jakarta, yaitu adanyaperaturan 

yang melarang mobil-mobil parker di tepi jalan umum tertentu, namun tidak 

didukung dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. 

Dapat diprediksi hal ini menjadi salah satu faktor yang 

melatarbelakangi keengganan masyarakat untuk mematuhi aturan, terkait 

dengan kurang realistisnya butir-butir aturan itu sendiri. Selain itu, faktor 

indisipliner dari penegak hukum dapat mendorong timbulnya pelanggaran 
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hukum. Contoh sederhananya adalah saat supir bus menurunkan 

penumpangnya di wilayah yang terdapat lalu lintas dilarang berhenti. Alasan 

utama yang menjadikan hal tersebut adalah tidak adanya tindakan tegas dari 

aparat penegak hukum setempat.  

Berkaitan dengan hal itu, Rahardjo (2006: 81), mendefinisikan sebab 

ketidak pedulian masyarakat terhadap hukum menjadi 3, yaitu: 

“(1) kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai 

peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang 

telah disempurnakan (baru). Minimnya pengetahuan 

masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu 

penyebab pelanggaran hukum, 

(2) hukum yang saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku 

sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan sebagai 

robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. 

Jika saja hukum lebih mau bersifat lebih humanism aka 

masyarakat akan melaksanakan hukum dengan sepenuh 

hati tanpa adanya rasa keterpaksaan, sehingga dengan 

sendirinya mampu menimbulkan rasa hormat terhadap 

hukum, bukan karena denda, 

(3) adanya presepi mengenai lemahnya kemampuan 

hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan 

semakin maraknya politik suap dalam penyelesaian 

pelanggaran hukum.” 

 

Cacat hukum terjadi akibat ketidakmampuan dan ketidakmauan 

subjek hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Hal ini 

kemungkinan berakar dari penanaman kultur yang terlanjur salah sejak awal 

dalam benamasyarakat. Misalnya saja adanya anggapan bahwa penggunaan 

helm hanyalah sebuah alat untuk menghindari pantauan polisi di jalan besar, 

bukan demi keselamatan pengendara. 

Poin yang harus disadari oleh setiap orang, bahwa masing-masing 

aturan dibuat bukan tanpa pertimbangan, aturan dibuat untuk mengatur 
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seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya 

diharapkan akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung 

pada kehidupan bermasyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif 

merupakan pengumpulan data deskriptif dan bukan menggunakan angka-

angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa 

teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan 

terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat pula 

berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan 

lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan 

dokumen resmi lainnya (Kaelan 2005: 20). 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004: 3) penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  

Penggunaan metode kualitatif dipilih karena peneliti mempunyai 

tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi 

menggenai faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor 

di Kota Kuningan.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung 

jawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, maka lokasi penelitian perlu 

ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota 

Kuningan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Kuningan  tersebut 

dikarenakan arus lalu lintas di Kota Kuningan sangat pesat hal ini 

dikarenakan Kota Kuningan dikelilingi jalan-jalan alternatif yang 

menghubungkan Kota Kuningan dengan wilayah lain di Jawa Barat maupun 

Jawa tengah dengan demikian peneliti berangganpan bahwa adanya arus lalu 

lintas yang pesat berpotensi untuk terjadinya berbagai pelanggaran lalu 

lintas. 

 

C. Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif 

bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari 

hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang 

menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya upaya 

untuk mencari suatu jawaban. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan 

yang menjadi pusat perhatian dan penelitian. Penentuan fokus penelitian 

memiliki dua tujuan: 
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1. Pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini 

fokus akan membatasi studi bidang inkuiri.  

2.  Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang 

diperoleh. (Moleong, 2007:62). 

Fokus penelitian di Kota Kuningan yang menyatakan pokok 

persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan 

fokus penelitian ini sangat penting sekali, karena adanya fokus penelitian 

maka seorang penulis dapat membatasi studi. Selain itu, dengan penetapan 

fokus yang jelas dan mantap, maka penulis dapat membuat keputusan yang 

tepat dalam mencari data. 

Sesuai dengan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka 

dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Fokus yang pertama terletak pada faktor penyebab pelanggaran lalu 

lintas oleh sepeda motor di kota kuningan yang meliputi: a) sikap 

pengendara sepeda motor, b) sarana dan prasarana jalan raya, c) 

kondisi kendaraan bermotor. 

2. Fokus yang kedua yaitu tentang upaya polisi dalam menanggulangi 

masalah pelanggaran lalu lintas di kota kuningan meliputi: a) 

operasi lalu lintas, program-program terkait sosialisai lalu lintas.  

 

 

 



 
 

 
 

35 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain  

(Moleong 2002: 112). 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu 

meliputi data yang bersifat primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk 

penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan 

informan. Adapun yang dimaksud dengan informan di sini adalah 

sebagai berikut.  

a. Satlantas Polres Kuningan 

b. Masyarakat Kota Kuningan (pengendara sepeda motor) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari 

laporan dari peneliti terdahulu (Moleong, 2002: 157). Untuk 

penelitian ini data sekundernya berupa buku, dokumen-dokumen, 

surat kabar yang terkait pelanggaran lalu lintas. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian di samping menggunakan Teknik yang tepat, juga perlu 

memilih alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009: 186). Metode ini 

digunakan untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pegendara 

sepeda motor dikota Kuningan, mengetahui upaya apa saja yang 

dilakukan satlantas polres Kuningan dalam menanggulangi masalah 

pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota 

Kuningan. 

2. Teknik Observasi 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, 

maka peneliti terjun ke lapangan dan mengadakan pengamatan 

secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada obyek yang 

diteliti. Arikunto (1998: 234) mengemukakan “metode observasi 

yang paling efektif adalah melengkapi dengan format pengamatan 

sebagau instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi”. 
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Sedangkan Rachman (1999: 77) observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi 

langsung kepada pengendara sepeda motor di Kota Kuningan serta 

kepada satlantas polres Kuningan. Peneliti melakukan observasi ini 

untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci mengenai faktor 

penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di 

Kota Kuningan serta mengetahui upaya apa saja yang dilakukan 

satlantas polres Kuningan dalam menanggulangi masalah 

pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota 

Kuningan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat 

teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Arikunto (1999: 231) mengatakan bahwa “tidak kalah penting dari 

metode-metode yang lain, adalah metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, dan sebagainya”. 

Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan 

cara mendokumentasikan mengenai faktor penyebab pelanggaran 

lalu lintas oleh sepeda motor di Kota Kuningan. Untuk 
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mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat 

bantu yaitu: kamera. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir 

penelitian. Oleh sebab itu suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau perbandingan tarhadap data itu (Moleong, 1998:198). 

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Patton (dalam Moleong) bahwa triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

Triangulasi dengan  sumber dapat ditempuh denga jalan sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 

dengan sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan bebagai 

pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, 

orang yang berpendidikan, orang yang berbeda. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2000:178). 

Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

a) Sumber sama, teknik berbeda 

 

 

 

b) Teknik sama, sumber berbeda 

 

 

 

G. Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama 

yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang 

disarankan pada data.  

Sumber Data 

Pengamatan 

Wawancara 

Wawancara 

Informan A 

Informan B 
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Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai 

jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta 

melakukan pencatatan di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai 

dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasikan data-data yang di reduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. 

Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan 

pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini 

akan digolongkan menjadi lebih sistematis, sedangkan data yang 

tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-waktu 

data ini mungkin bisa digunakan kembali. 
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Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang 

telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih 

umum kemudian disederhanakan difokuskan kembali ke dalam 

permasalahan utama penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrik, network, cart atau grafis, sehingga peneliti dapat 

menguasai data.  

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. 

Jadi, dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. 

Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Keempat analisis data model interaktif (Miles 1992:20) 

Reduksi Data 
Penyajian Data 

Penarikan 
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Pengumpulan Data 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian 

data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur yang terdiri dari 3 

tahap,  yaitu: 

1. Tahap pra penelitian 

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan yang akan 

digunakan sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian 

di lapangan. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, peneliti berusaha 

mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Data yang diperoleh 

akan digunakan untuk menjelaskan objek yang akan diteliti atau 

yang menjadi fokus penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. 

3. Tahap pembuatan laporan  

Pelaksanaan penelitian disusun dan ditulis secara sistematis 

sesuai dengan kaidah dan peraturan yang telah ditetapkan agar hasil 

penelitian bisa diterima, dimengerti orang lain serta memberikan 

manfaat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran  Lalu Lintas Kota Kuningan 

Kota kuningan adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat 

tepatnya letak astronomi Kota ini berada diantara 108°23" - 108°47" Bujur 

Timur dan 6°45"-  7°13" Lintang Selatan. Kota Kuningan memiliki ruas 

jalan yang menghubungkan Kota Kuningan dengan Kabupaten Cirebon, 

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Brebes 

(JawaTengah), tentunya dengan adanya hal ini maka dapat dipastikan arus 

lalu lintas yang terjadi di Kota ini sangat padat. Pada umumnya kepadatan 

arus lalu lintas di Kota Kuningan didominasi oleh sepeda motor, angkutan 

umum, truk dan mobil pribadi. Dengan adanya arus lalu lintas yang padat 

maka dapat menimbulkan kemacetan, belum lagi ditambah dengan tidak 

adanya pelebaran jalan serta kondisi jalan yang tidak semuanya dalam 

keadaan baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga panjang 

jalan yang ada di Kota Kuningan sampai  tahun 2011 mencapai 62,40 Km 

sementara kondisi jalan yang ada di Kota Kuningan tidak sepenuhnya 

berada dalam kondisi baik hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
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Tabel 3 

Kondisi Jalan di Kota Kuningan Tahun 2011 

No Nama Jalan Baik Sedang Rusak Rusak Parah 

1. Jalan Kota 62% 18% 13% 7% 

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kuningan 

Dari data di atas dapat dikatehuai kondisi jalan di kota kuningan 

tidak sepenuhnya dalam kondisi baik hal ini tentunya perlu mendapatkan 

perhatian dari pihak yang berwenang dikarenakan apabila keadaan ini terus 

dibiarkan tanpa adanya perbaikan tentu akan berpengaruh terhadap mobilitas 

masyarakat serta akan mengganggu kelancaran lalu lintas dari satu tempat ke 

tempat lainnya. 

Prasarana lain yang tidak kalah pentingnya di dalam menunjang 

kelancaran dalam berlalu lintas selain kondisi jalan adalah kondisi rambu 

rambu lalu lintas. Untuk mengetahui kondisi rambu lalu lintas yang ada di 

Kota Kuningan dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4 

Kondisi Rambu Lalu Lintas di Kota Kuninngan 

No Perlengkapan Lalu Lintas Baik Rusak 

1 Kondisi Rambu Lalu Lintas 84% 26% 

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kuningan 2011 

Dari data tersebut dapat diketahui kondisi rambu lalu lintas di Kota 

Kuningan dalam keadaan baik, hal ini terlihat dari data tabel diatas yang 

menyatakan 84% kondisi  rambu lalu lintas di Kota Kuningan dalam 
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keadaan baik sementara yang rusak hanya berada di angka 26% hal ini dapat 

dilihat dari gerafik dibawah ini. 

Grafik 2 

Grafik Kondisi Rambu Lalu Lintas di Kota Kuningan Tahun 2011 

 

Tabel 5 

Kebutuhan Zebra Cross Tahun 2011 

No Perlengkapan Lalu Lintas Dibutuhkan Terpasang 

1 Kebutuhan Zebra Cross 34 22 

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kuningan 2011 

Dari data tersebut dapat diketahui kebutuhan Zebra Cross antara 

yang dibutuhkan dan yang telah terpasang di Kota Kuningan masih kurang 

jumlahnya, ini dapat dilihat dari tabel di atas yang menyebutkan bahwa 

Zebra Cross yang dibutuhkan sebanyak 34 sementara yang terpasang hanya 

sebanyak 22. Hal ini juga dapat dilihat dari keterangan grafik di bawah ini : 
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Grafik 3 

Grafik jumlah kebutuhan Zebra Cross di Kota Kuningan tahun 2011 

 

 

Tabel 6 

Kondisi Alat Pemberi Isyarat di Kota Kuningan 2011 

 

No Perlengkapan Lalu Lintas Berfungsi Tidak 

Berfungsi 

1 Alat Pemberi Isyarat 44 6 

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kuningan 2011 

Dari data tabel di atas dapat diketahui kondisi alat pemberi isyarat di 

Kota Kuningan dalam keadaan cukup baik hal itu terbukti dari tabel yang 

menyatakan bahwa 44 alat pemberi isyarat berfungsi dengan baik sementara 

yang tidak berfungsi hanya berjumlah 6 alat pemberi isyarat. Hal ini juga 

dapat dilihat dari grafik di bawah ini : 
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Grafik 4 

Kondisi Alat Pemberi Isyarat di Kota Kuningan Tahun 2011 

 

 

 

2.  Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kuningan 

Berdasarkan data dari kantor Samsat Kuningan menunjukan adanya 

peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun 2009 yang berjumlah 16.070 

unit, tahun 2010 berjumlah 17.955 unit dan tahun 2011 berjumlah 22.036 

unit. Data jumlah sepeda motor di atas dapat digambarkan melalui tabel 

sebagai berikut : 

Tabel  7 

Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Kuningan 

No Tahun Jumlah Kendaraan Roda Dua 

1 2009 16.070 (Unit) 

2 2010 17.955 (Unit) 

3 2011 22.036 (Unit) 

Sumber data: Kantor Samsat Kuningan 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sepeda motor dari 

tahun ketahun terus mengalami peningkatan, peningkatan jumlah sepeda 
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motor tertinggi terjadi antara tahun 2009-2011. Hal ini juga dapat dilihat 

dari keterangan grafik di bawah ini :  

Grafik 5 

Grafik Jumlah Sepeda Motor 

 

Naik turunnya harga bahan bakar premium tidak terlalu 

mempengaruhi niat masyarakat untuk membeli sepeda motor, terutama 

sepeda motor yang dapat  dibeli dengan cara kredit serta bunga yang relatif 

rendah selain itu hadirnya sepeda motor pabrikan cina juga menambah minat 

masyarakat untuk membeli sepeda motor hal ini dikarenakan harga sepeda 

motor pabrikan cina harganya relatif terjangkau. Peningkatan jumlah sepeda 

motor ini juga menandakan semakin rendahnya kualitas pelayanan 

transportasi masal di Kota Kuningan. 

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Dodi .S selaku kaur BPKB Samsat 

Kuningan mengatakan bahwa: 

“Naik turunya harga bahan bakar premium tidak terlalu 

berpengaruh terhadap pertambahan jumlah sepeda motor yang 

ada di Kuningan terlebih sekarang banyak dealer yang 

memberikan kredit pada masyarakat yang akan membeli 

sepeda motor, bahkan ada juga dealer yang berani memberikan 
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keredit sepeda motor tanpa uang muka sedikitpun” (wawancara 

23 mei 2012). 

Dengan meningkatnya jumlah peredaran sepeda motor dari tahun 

ketahun juga membawa dampak positif dan negatif, dampak positifnya 

adalah mempermudah serta mempercepat perpindahan orang dari satu 

tempat ke tempat lainnya tanpa membuang banyak waktu serta hemat biaya. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya kadar CO2 dan debu di 

Kota Kuningan, selain itu meningkatnya jumlah sepeda motor yang tidak 

diiringi dengan pelebaran atau penambahan ruas jalan dapat pula 

menyebabkan kemacetan serta pelanggaran lalu lintas. 

Berdasarkan  data yang diperoleh dari Satlantas Polres Kuningan 

tahun demi tahun jumlah pelanggaran lalu lintas sepeda motor terus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan jumlah sepeda motor di Kota Kuningan yang tahun demi 

tahunnya terus bertambah tanpa diiringi dengan pelebaran maupaun 

panambahan jalan. 

Jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota 

kuningan dari tahun 2009-2011 dapat digambarkan melalui tabel berikut: 

 

Tabel 8 

Data Jumlah Pelanggaran Oleh Pengendara Sepeda Motor 

No Tahun Jumlah pelanggaran 

1 2009 3.698 

2 2010 4.575 

3 2011 6.173 

Sumber data : Satlantas Polres Kuningan 
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Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pelanggaran lalu lintas dari 

tahun ketahun terus mengalami peningkatan terutama pada tahun 2009-

2011. Hal tersebut dapat dilihat juga dari grafik di bawah ini: 

Grafik 6 

Grafik Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Sepeda Motor 

 

Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda 

motor ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai lalu 

lintas serta sifat semaunya sendiri yang melakat pada pemikiran seorang 

pengendara motor tanpa mempedulikan peraturan yang berlaku. 

Hal ini juga dikatakan oleh Ade Sudrajat Kepala Satuan Lalu Lintas 

Polres Kuningan : 

“Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran ialah manusia 

itu sendiri Mental dan perilaku yang membudaya dari 

pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat 

berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. etika, 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 sehingga mentalitas pengguna Jalan 

merupakan suatu hal yang pundamental dalam mewujudkan 

situasi lalu lintas yang baik (wawancara 24 mei 2012)”. 
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Berdasarkan dari data  yang diperoleh dari Satlantas Polres Kuningan 

Jumlah pelanggaran di atas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis 

tindak pelanggaran seperti yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 9 

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda dua di Kota Kuningan 

 

Tahun Jlmh Jenis Pelanggaran 

Faktor Manusia Faktor Kendaraan Faktor Jalan 

Jml 

Penumpang 

Helm SIM dan 

STNK 

Terobos 

Lampu 

Merah 

Komponen 

Kendaraan 

Light 

On 

Trotoar Parkir Marka 

2009 
3.698 190 1.085 876 188 946 - 98 202 113 

2010 
4.575 286 1.288 1.197 96 1.008 - 116 264 320 

2011 
6.173 229 1.426 1.561 142 1.071 759 122 312 551 

Jumlah 14.446  

Sumber data: Satlantas Polres Kuningan 

 

Dari data diatas dapat diketahui jenis pelanggaran yang terbanyak 

dan sering terjadi di Kota Kuningan adalah jenis pelanggaran terkait 

penggunaan helm jumlah pelanggarannya mencapai anka 3.799 dari priode 

tahun 2009 sampai tahun 2011. Selain itu jenis pelanggaran terkait surat ijin 

mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) berada 

diurutan kedua dengan jumlahnya yang mencapai 3.634. Jenis pelanggaran 

yang paling sedikit adalah terkait pelanggaran penyalahgunaan fungsi 

trotoar, jenis pelanggaran  ini hanya berada di angka 336. 

Hal tersebut juga dapat dilihat dari grafik di bawah ini: 
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Grafik 7 

Grafik Pelanggran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggarannya 

 

Hasil observasi (24 mei 2012) menunjukan, maraknya pelanggaran 

lalu lintas dapat dilihat dari cara masyarakat mendapatkan Surat Ijin 

Mengemudi (SIM), mereka lebih suka memperoleh SIM dengan cara 

membeli kepada oknum kepolisian (orang dalam) yang tidak bertanggung 

jawab dari pada harus ikut tes pembuatan SIM, upaya masyarakat 

memperoleh SIM dengan cara seperti ini bukan hal baru lagi dihampir 

semua wilayah kuningan, padahal SIM merupakan lisensi resmi yang dapat 

menjadi tolak ukur atau barometer kelayakan seseorang dalam mengendarai 

kendaraan bermotor sehingga tidak membahayakan dirinya maupaun orang 

lain. Dari hasil wawancara dengan 10 orang pelanggar lalu lintas, 8 orang 
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diantaranya mengatakan bahwa mereka memperoleh SIM dengan cara 

membelinya dari oknum polisi (orang dalam). 

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Ade Sudrajat kepala satuan lalu 

lintas polres kuningan : 

“jika cara mendapatkan SIM saja sudah menempuh jalan yang 

tidak jujur, maka tidaklah mengherankan apabila pengendara 

sepeda motor belum mempunyai kesiapan psikis walaupun 

secara syarat umur dan kondisi tubuh telah memenuhi 

persyaratan sehingga nantinya akan berdampak kurang 

mempertimbangkan faktor resiko keselamatan dijalan. Kami 

memngakui adanya oknum polisi yang sering menawarkan jasa 

pembuatan SIM dengan cara demikian untuk itu dalam hal ini 

Polres kuningan sedang gencar-gencarnya melakukan 

penindakan bagi oknum polisi yang melakukan hal seperti itu 

dan sanksinya pun tidaklah ringan bahkan bisa berupa 

pemecatan”(wawancara 24 mei 2012) 

 

pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari prilaku pengendara 

sepeda motor dijalan raya yang lebih condong mementingkan kepentingan 

individu pengendara dari pada keselamatannya hal ini mengakibatkan 

pengendara sepeda motor menjadi cenderung mengabaikan peraturan lalu 

lintas yang ada seperti tidak menggunakan helm standar nasional yang dapat 

melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan seenaknya 

sendiri, serta minimnya sikap saling menghargai dan menghormati antar 

sesama pengguna jalan. 

3.  Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda 

Motor di Kota Kuningan 

Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas oleh pengendara 

sepeda motor di Kota Kuningan dipicu oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah sebagai berikut : 
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a. Faktor Manusia 

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan 

pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak 

bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya 

pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, 

berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh 

faktor manusia itu sendiri. Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota 

Kuningan selama tahun 2009 sampai 2011  mencapai angka 14.446 

tindak pelanggaran, 8.564 diantaranya disebabkan oleh faktor manusia 

atau dengan kata lain jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Kuningan 

selama tahun 2009 sampai 2011 setengah jumlah pelanggarannya 

diakibatkan oleh faktor manusia. Interaksi antara faktor Manusia, 

Kendaraan, dan Jalan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai 

pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran 

hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-

masalah lalu lintas seperti pelanggaran lalu litas bahkan yang 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas.. 

Tingginya Jumlah Pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas 

yang terjadi beberapa tahun ini seringkali disebabkan oleh kesalahan 

pengendara itu sendiri, hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan 

faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai 

menimbulkan kecelakaan.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Sudrajat ketua 

satuan lalu lintas Polres Kuningan menerangkan bahwa : 

“Sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas 

khususnya sepeda motor adalah ulah dari manusia atau 

pengendara motor itu sendiri, hal ini dikarenakan 

kurangnya ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang 

berbeda, sifat manusia yang berbeda, tingkat kesadaran 

hukum lalu lintas yang kurang serta berbedanya tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang berbeda”(wawancara 

23 mei 2012) 

 

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Bapak Rudi Sutendi 

Kanit Patroli Polres Kuningan mengatakan bahwa :  

 “Dari hasil operasi lalu lintas di jalan memang sampai saat 

ini faktor manusia masih mendominasi terjadinya 

pelanggaran lalu lintas bahkan sampai menimbulkan 

kecelakaan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya 

mental, pengetahuan serta keterampilan yang baik serta 

kesadaran hukum para pengendara sepeda motor khususnya 

di Kota Kuningan masih sangat kurang” (wawancara 24 

mei 2012). 

 

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia yang terjadi 

di Kota Kuningan diantaranya terdiri dari :  

1) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu) 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran terkait penumpang lebih dari satu dari tahun 2009 sampai 

2011 mencapai angka 705 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda 

motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin menghemat 

waktu dan biaya. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang 

bernama Ahmad Nur Fikri mengatakan bahwa : 
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“Ketika saya akan menghadiri pesta pernikahan sepupu 

saya di jalan jendral sudirman saya bermaksud 

membonceng istri dan kedua anak saya yang masih kecil, 

hal ini saya lakukan agar dapat menghemat biaya 

perjalanan selain itu saya juga tidak harus bolak balik 

menjemput mereka satu-satu ”.(wawancara 30 Desember 

2012)  

 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad tersebut melanggar 

pasal 106 ayat 9 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa 

kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) 

orang.“ 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 292  Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan jalan yang menyatakan: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa 

kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) 

orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda 

paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” 

2) Jenis Pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah  

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah dari tahun 2009 sampai 

2011 mencapai angka 426 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda 
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motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai 

ke tempat tujuan. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang 

bernama Hendrawan Cahyadi mengatakan bahwa : 

“ketika saya sedang bekerja di kantor tiba-tiba saya 

mendapat kabar bahwa kakek saya meninggal dunia maka 

dari itu saya ijin pulang dan diperjalanan karena ingin cepat 

sampai rumah sakit maka saya tidak memeperdulikan 

kondisi lampu merah bahkan saya tetap saja memacu 

kendaraan saya meskipun lampu menunjukan tanda berheti 

(stop), selain itu kondisi jalan pada waktu itu juga tidak 

terlalu ramai ”(wawancara 30 Desember 2012). 

 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Hendrawan tersebut melanggar 

pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

wajib mematuhi ketentuan:  

a. rambu perintah atau rambu larangan;  

b. Marka Jalan;  

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;  

d. gerakan Lalu Lintas;  

e. berhenti dan Parkir;  

f. peringatan dengan bunyi dan sinar;  

g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau  

h.tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan 

lain”  
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Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 287 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang 

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 

banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. 

3) Jenis Pelanggaran karena Tidak Menggunakan Helm  

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran karena tidak menggunakan helm dari tahun 2009 sampai 

2011 mencapai angka 3.799 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda 

motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang 

memetingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan 

akan fungsi helm tersebut 

Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang 

bernama Wawan Iskandar mengatakan bahwa : 

“ketika saya dan teman saya ingin memperingati acara 

malam tahun baru di pusat kota kuningan saya beserta 

teman saya  sengaja tidak memakai helm karena malam 

tahun baru sebelumnya juga tidak dilakukan penindakan 

bagi pengendara yang tidak memakai helm selain itu 

walaupun tidak memakai helm saya rasa aman-aman saja 

malah menurut pendapat saya memakai helm itu terkesan 

ribet serta tidak nyaman”(wawancara 30 Desember 2012). 
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Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 106 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : 

 “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan 

Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang 

memenuhi standar nasional Indonesia.” 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 291 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak 

mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 

(8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 

atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah).”  

4) Jenis Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan  (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM) 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran karena tidak dapat menunjukan STNK maupun SIM dari 

tahun 2009 sampai 2011 mencapai angka 3.634 pelanggaran. Alasan 

pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan 

lupa tidak membawa STNK maupun SIM serta lupa tidak 

memperpanjang masa berlaku STNK maupun SIM. 
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Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang 

bernama Deni Purnama mengatakan bahwa : 

“saat saya akan menjemput anak saya pulang sekolah  di 

tengah perjalanan ternyata sedang diadakan razia sepeda 

motor oleh satuan lalu lintas polres kuningan ketika salah 

seorang petugas menanyakan STNK sayapun baru ingat 

kalau STNK saya belum dikembalikan oleh adik saya karna 

sehari sebelumnya adik saya meminjam motor saya beserta 

STNK tersebut. Akhirnya sayapun terpaksa ditilang karena 

lupa tidak membawa STNK sehingga tidak dapat 

menunjukan STNK tersebut kepada petugas 

kepolisian”(wawancara 30 Desember 2012). 

 

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : 

 “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

wajib menunjukkan:  

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor;  

b. Surat Izin Mengemudi;  

c. bukti lulus uji berkala; dan/atau  

d. tanda bukti lain yang sah.” 

 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 288 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor 
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Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan 

Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf 

a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 

atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah).”  

Dari pemaparan jenis-jenis  pelanggaran terkait faktor manusia di 

atas dapat di simpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pengendara 

sepeda motor yang terjadi di Kota Kuningan disebabkan oleh beberapa 

alasan diantaranya : ingin menghemat waktu dan biaya, kurang 

mementingkan keamanan dalam berkendara, ingin cepat sampai tujuan, 

serta lupa atau lalai. 

 

b. Faktor Kendaraan 

Kendaraan merupakan salah satu faktor 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 

(laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya. 

Dari hasil wawancara dan pengamatan, faktor kendaraan yang 

sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana 

seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan 
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patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya 

kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, 

plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan 

kendaraan lainnya. Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Kuningan 

selama tahun 2009-2011 mencapai angka 14.446 tindak pelanggaran, 

3.784 diantaranya disebabkan oleh faktor kendaraan. Pelanggaran lalu 

lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di Kota Kuningan ialah 

terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor kendaraan ini sendiri 

menjadi faktor kedua terbanyak setelah faktor manusia. 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. 

Seperti yang dikatakan Bapak Rudi Sutendi Kanit Patroli Polres 

Kuningan mengatakan bahwa :  

“ faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting 

di dalam berlalu lintas namun terkadang masyarakat kurang 

mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara 

hal ini terlihat dari bagai mana cara masyarakat merawat 

motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh 

satuan kami banyak di temukan banyak masyarakat yang 

menggunakan motor tanpa melangkapi dengan komponen-

komponen kelangkapan motor seperti lampu rem, kaca 

sepion, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya.” 

(wawancara 24 mei 2012). 

 

Dari hasil penelitian, umumnya pelanggaran lalu lintas terkait 

faktor kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motor di usia 
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remaja, hal ini dikarenakan banyaknya pengendara usia remaja di Kota 

Kuningan yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa mematuhi 

kelengkapan komponen sepeda motor. 

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang terjadi 

di Kota Kuningan diantaranya terdiri dari :  

a. Jenis Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan Komponen 

Sepeda Motor 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran terkait kelengkapan komponen sepeda motor dari tahun 

2009 sampai 2011 mencapai angka 3.784 pelanggaran. Alasan 

pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan 

sengaja tidak melengkapi komponen sepeda motor agar terlihat gaul, 

keren sehingga sepeda motor mereka tidak dijadikan bahan ledekan oleh 

teman-temannya, rata-rata pelanggaran jenis ini terjadi pada pengendara 

usia muda yang hobi memodifikasi dan bergabung dengan komunitas 

sepeda motor namun namun tidak mengindahkan peraturan tentang 

kelangkapan komponen sepeda motor. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang 

bernama Rendi Alamsyah mengatakan bahwa : 

“saat saya akan pergi sekolah di jalan Jend. Sudirman saya 

diberhentikan oleh salah seorang polisi saya juga kaget 

karna biasanya jarang ada razia di jalan tersebut polisi 

tersebut langsung menilang saya dengan banyak pasal 

diantaranya karena spion yang terpasang di motor saya 

hanya ada satu, selain itu ban motor saya tidak sesuai 

ukuran, tidak adanya lampu rem belakang dan knalpot yang 

tidak sesuai , alasan saya tidak melengkapi komponen 
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kendaraan karena saya ingin motor saya terlihat gaul selain 

itu saya juga malu kalau komponen motor saya lengkap 

malah nantinya hanya akan dijadikan bahan ledekan teman-

teman saya”(wawancara 30 Desember 2012). 

 

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : 

 “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang 

diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:  

a) emisi gas buang 

b) kebisingan suara;  

c) efisiensi sistem rem utama;  

d) efisiensi sistem rem parkir;  

e) kincup roda depan;  

f) suara klakson;  

g) daya pancar dan arah sinar lampu utama;  

h) radius putar;  

i) akurasi alat penunjuk kecepatan;  

j) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan  

k) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.” 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : 
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“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang 

tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk 

arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, 

dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 

banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” 

b. Jenis Pelanggaran karena Tidak Menyalakan Lampu Utama di Siang 

Hari (Light On) 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran terkait menyalakan lampu utama pada siang hari dari tahun 

2009 sampai 2011 mencapai angka 759 pelanggaran. Alasan pengendara 

sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurangnya 

informasi terkait peratuan yang baru diberlakukan. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang 

bernama Endang Sulistia Wati mengatakan bahwa : 

“saat saya akan menjeput anak saya pulang sekolah saya 

tiba-tiba saja diberhentikan oleh polisi lalu lintas seketika 

itu pula polisi tersebut menegur saya kenapa lampu 

utamanya tidak dinyalakan, saya bingung knp saya harus 

menyalakan lampu utama di siang hari dan polisi tersebut 

memeberikan penjelasan ternyata di tahun 2011 telah 

diberlakukan peraturan baru terkait menyalakan lampu 

sepeda motor di siang hari, alasan saya melakukan 

pelanggaran tersebut karena saya tidak tahu kalau ada 

peraturan baru terkait menyalakan lampu utama di siang 

har”(wawancara 30 Desember 2012). 
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Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: 

 ”Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu 

utama pada siang hari”. 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 292 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : 

 “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan 

tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling 

banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.  

Dari kedua pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor kendaraan 

di atas dapat disimpulkan pelanggaran terkait faktor kendaraan tersebut 

disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : ingin terlihat lebih keren, 

gaul, serta kurangnya informasi akan permberlakuan peraturan baru. 

 

c. Faktor Jalan 

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya 

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya 

rambu lalu lintas., akan tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan 
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rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi  

tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah 

tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. 

Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Kuningan selama tahun 

2011 mencapai angka 14.446 tindak pelanggaran, 2.098 diantaranya 

disebabkan oleh faktor jalan. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan 

faktor jalan merupakan pelanggaran yang paling sedikit jumlah 

pelanggarannya  dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang 

disebabkan oleh faktor manusia dan kendaran. Hal ini dikarenaka 

kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kota Kuningan telah memadai. 

Selain itu kondisi jalan 62% dalam keadaan baik namun masih 

diperlukan perbaikan agar situasi lalu lintas semakin lancar dan tertib. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Sutendi Kanit 

Patroli Polres Kuningan mengatakan bahwa :  

“Pelanggaran terkait faktor jalan biasanya terjadi 

dikerenakan kuranynya prasarana jalan yang meliputi 

Rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, 

alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas 

pendukung lainnya terkait kegiatan lalulintas. Namun pada 

waktu sekarang pelanggaran terkait faktor jalan tersebut 

terus berkurang hal ini karena jumlah rambu lalu lintas 

mapun alat pemberi isyarat telah memadai.” (wawancara 

24 mei 2012). 

 

Pernyataan diatas di pertegas oleh Bapak Ade Sudrajat ketua 

satuan lalu lintas Polres Kuningan menerangkan bahwa : 

“Jajaran satlantas Polres Kuningan sering melakukan 

pengamatan terhadap prasarana jalan terkait rambu-rambu 

lalu lintas hal ini berfungsi untuk mengontrol apabila ada 

rambu-rambu lalu lintas yang kurang ataupun sudah rusak. 
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Yang harus mendapatkan perhatian adalah pelebaran serta 

perbaikan jalan karena saya rasa ruas jalan yang ada di 

Kota Kuningan terutama di jalan Siliwangi sudah kurang 

bisa menampung volume kendaraan dan sudah banyak 

jalan berlubang sehingga sering menimbulkan kemacetan” 

(wawancara 24 mei 2012). 

 

. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang 

terjadi di Kota Kuningan diantaranya terdiri dari :  

1) Jenis Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran karena penyalahgunaan fungsi trotoar dari tahun 2009 

sampai 2011 mencapai angka 336 pelanggaran. Alasan pengendara 

sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sedang 

dalam keadaan terburu-buru dan tidak mau terjebak macet. 

Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami Agus 

Rukmana salah seorang pelanggar lalu lintas mengatakan bahwa : 

“ketika saya akaan pergi ke kantor rupanya saya sudah telat 

5menit namun di tengah jalan ternyata terjadi kemacetan 

yang cukup panjang karna ada kecelakaan, namun saya 

tidak mau terlalu lama terjebak macet karna saya harus 

segera sampai ke kantor untuk itu saya terpaksa 

mengendarai sepeda motor saya lewat trotoar dengan 

tujuan agar terbebas dari kemacetan. Alasan saya 

melakukan pelanggaran ini karna saya sedang dalam 

keadaan terburu-buru ingin cepat sampai ke kantor” 

(wawancara 30 Desember 2012). 

 

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: 
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“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan” 

 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki (trotoar), dan alat 

pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah)”. 

2) Jenis Pelanggaran Terkait Parkir Sembarangan 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran terkait parkir sembarangan dari tahun 2009 sampai 2011 

mencapai angka 778 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor 

melakukan pelanggaran jenis ini terburu-buru serta kurangya jumah 

lahan parkir yang tersedia. 

Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami salah seorang 

pelanggar lalu lintas yang bernama Arya Kusuma mengatakan bahwa : 

“saat saya akan ke apotek membeli obat untuk anak, saya 

terpaksa parkir di ruas jalan yang sebenarnya terdapat 

larangan parkir alasan saya melakukan pelanggaran 

tersebut karna saya terburu-buru serta menyesalkan tidak 

adanya lahan parkir yang memadai” (wawancara 30 

Desember 2012). 
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Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib mematuhi ketentuan:  

a. rambu perintah atau rambu larangan;  

b. Marka Jalan;  

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;  

d. gerakan Lalu Lintas;  

e. berhenti dan Parkir; “ 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan 

Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 

denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah).”  

3) Jenis Pelanggaran karena Marka Jalan 

Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah 

pelanggaran terkait marka jalan dari satu dari tahun 2009 sampai 2011 
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mencapai angka 984 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor 

melakukan pelanggaran jenis ini karena garis marka sudah tidak 

jelas/rusak sehingga tidak terlihat. 

Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami salah seorang 

pelanggar lalu lintas yang bernama Yayat Hidayat mengatakan bahwa : 

“ketika saya berhenti dilampu merah cijoho waktu itu tiba 

seorang polisi menghampiri saya dan langsung menilang saya 

karena ban motor saya telah melewati garis marka jalan padahal 

saya berpikiran bahwa garis marka tersebut sudah rusak/luntur 

dan tidak jelas sehingga tidak dapat terlihat jelas namun polisi 

tersebut tetap menilang saya”(wawancara 30 Desember 2012) 

 

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah 

melanggar pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: 

 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan wajib mematuhi ketentuan:  

b. rambu perintah atau rambu larangan;  

b. Marka Jalan;  

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;  

d. gerakan Lalu Lintas;  

e. berhenti dan Parkir; “ 

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada 

pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : 

 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 

Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang 
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dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 

banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”  

Dari ketiga pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor jalan di 

atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terkait faktor jalan tersebut 

disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : tidak ingin terjebak 

macet, sedang terburu-buru, kurangnya lahan parkir, rambu lalu lintas 

telah rusak. 

 

4. Tindakan Kongkrit Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi 

Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota 

Kuningan 

Upaya pihak Satlantas Polres Kuningan dalam menanggulangi 

permasalahan pelanggaran lalu lintas dianggap belum maksimal, karena dari 

data pelanggaran yang diperoleh dari Polres Kuningan menggambarkan 

jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor dari tahun 

2009 sampai tahun 2011 selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 

Dalam melaksanakan tugasnya jajaran Satlantas Polres Kuningan selalu 

menggunakan dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, 

metode tersebut diantaranya metode preventif dan metode represif. 
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a. Metode Preventif  

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas 

di Kota Kuningan pihak Satlantas Polres Kuningan melakukan upaya 

pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin. 

Kebijakan melakukan patrol tersebut sudah sesuai dengan pasal 14 ayat 

(1) huruf d undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara 

republik Indonesia, dimana aparat kepolisian harus selalu memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum. Apabila oprasi atau patroli 

tersebut kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Kuningan 

menggelar oprasi khusus lalu lintas. Cara kerja oprasi khusus ini yaitu 

dengan yaitu dengan menggelar razia kendaraan bermotor, baik razia 

kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia surat kendaraan 

bermotor. 

Selain upaya pencegahan diatas pihak Satlantas Polres Kuningan 

juga memiliki beberapa program yang bersikap edukasi sebagai bagian 

dari upaya pencegahan (preventif)  guna menanggulangi masalah 

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Kuningan. Program-program 

tersebut diantaranya adalah : 

a. Polisi Sahabat Anak (Polsana)  

 Polsana merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran 

dan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Yang juga untuk 

membangun image atau citra positif polisi terhadap anak-anak. 

Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan 
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penyelamatan anak bangsa. Polsana merupakan program 

jangka panjang, yang harus selalu ditumbuhkembangkan dan 

dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan Polsana dapat 

dilakukan melalui kunjungan maupun open house (anak –anak 

yang berkunjung ke kantor polisi). 

 Sasaran Program Polsana ditujukan pada pra pengguna 

jalan aktif yaitu usia antara 3 sampai 11 tahun atau pelajar 

tingkat Play group, Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah 

Dasar (SD), Metode pembelajaran melalui kegiatan Permainan, 

Kuis, Simulasi, bernyanyi, pengenalan rambu, marka dan 

aturan lalu lintas secara visual serta lomba tertib lalu lintas 

tingkat dasar.  

b. Sosialisasi Lintas Universitas 

 Sosialisasi lintas universitas merupakan kegiatan dari 

kepolisian yang mengajak kalangan kampus atau akademisi 

sebagai salah satu stake holder untuk ikut berperan serta dalam 

menangani masalah lalu lintas. Dalam kegiatan ini tidak hanya 

sebatas kepada mahasiswa tetapi juga para dosen. Kegiatan 

sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kunjungan, diskusi, 

seminar, debat publik, serta kampanya keselamatan lalu lintas. 

 Pada program kegiatan ini diharapkan menimbulkan 

kematangan baik secara personal terhadap emosional maupun 

intelektual mahasiswa dan dosen dalam hal etika, sopan santun 



 
 

 
 

75 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya serta memunculkan 

kepedulian terhadap lingkungannya sehingga mampu berperan 

aktif sebagai subjek akademisi maupun figur untuk 

memberikan suatu solusi dlam tinjauan akademis dalam 

penanganan permasalahan lalu lintas. 

 Kegiatan tersebut di atas (Polsana, Sosialisasi Lintas 

Universitas) sebagai kepedulian Polisi terhadap pendidikan. 

Pendidikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

menyelamatkan bangsa dari lost generation maupun dari 

berbagai ancaman serta tantangan masa depan yang makin 

berat dan kompleks.  

c. Keamanan Berkendara  

 Keamanan berkendara merupakan kegiatan untuk 

keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan 

bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Ketrampilan dan keahlian 

berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi 

yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM yang 

ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi 

angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa 

saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara 
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dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran 

berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan.  

 Implementasi Program kegiatan keamanan berkendara 

dilaksanakan melalui kegiatan : touring, pendidikan dan 

pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor 

lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (Light 

on) pemesangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.  

d. Kampanye keselamatan lalu lintas  

 Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan 

bersama (kemitraan antara polisi dengan stakeholder) sebagai 

bentuk kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat 

sosialisasi dalam meningkatkan kedaraan, pengetahuan dan 

keinginan   untuk mentaati peraturan perundang-undangan lau 

lintas. 

 Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas 

diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara 

langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku 

petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.  

e. Pembentukan Organisasi Terkait Lalu Lintas Serta Otomotif 

 Pembentukan organisasi lalu lintas merupakan wadah untuk 

mecari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu 

lintas. Kegiatan tersebut antara lain dengan membentuk forum, 

dewan atau asosiasi apa saja yang berkaitan dengan tugas sosial 
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dalam rangka berperan aktif sebagai wujud dari civil society 

(masyarakat madani) sehingga terwujud rasa kebersamaan 

antara Polri, Instansi terkait yang berkompeten, organisasi 

bidang otomotif, organisasi kemasyarakatn dan masyarakat 

pengguna jalan secara umum dalam menangani permasalahan 

lalu lintas dan dapat diambil solusi yang cepat dan akurat 

karena adanya keterlibatan secara langsung oleh badan, 

instansi, organisasi dan masyarakat pengguna jalan yang 

berkompeten dibidangnya.  

 Implementasi tersebut antara lain : DTK (Dewan 

Transportasi Kota), Supeltas, OMP (ojek mitra polisi), club 

otomotif, ATPM, AISI ataupun BKLL (Badan Keselamatan 

Lalu lintas) kota/kabupaten, Propinsi dan Nasional yang telah 

terstruktur secara resmi di setiap tingkatan pemerintahan.  

f. KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas)  

 KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) merupakan pilot proyek 

/ proyek percontohan dari daerah yang semrawut menjadi 

daerah yang tertib dan teratur. KTL juga merupakan upaya 

bersama antar stake holder untuk menangani masalah lalu lintas 

secara komprehensif. KTL yang dikembangkan oleh Satlantas 

Polres Kuningan meliputi hampir diseluruh jalur utama kota 

serta jalur lain yang dianggap rawan kecelakaan maupun 

kemacetan lalu lintas.  
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g. Sekolah Mengemudi  

 Sekolah Mengemudi adalah wadah bagi para calon 

pengemudi yang merupakan bagian dari upaya untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan berlalu lintas. 

Karena pengemudi mempunyai tanggung jawab keselamatan 

baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainya. Dan 

juga peka dan peduli terhadap masalah-masalah lalu 

lintas.Dalam hal ini Polisi lalu lintas bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan sekolah 

mengemudi. 

 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 pasal 235 sampai 238 

tentang pendidikan mengemudi yaitu Pendidikan mengemudi 

dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum 

Indonesia atau warga negara Indonesia. Penyelenggaraan 

pendidikan mengemudi wajib mendapat izin dari Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah 

mendengar pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Untuk memperoleh izin 

menyelenggarakan pendidikan mengemudi harus memenuhi 

persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 

setelah mendengar pertimbangan Menteri yang bertanggung 
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jawab di bidang pendidikan nasional, dan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Permohonan untuk memperoleh 

izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi diajukan 

kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 

nasional dengan menggunakan formulir yang telaah ditetapkan 

serta melampirkan bukti pemenuhan persyaratan. 

 Dalam pelaksanaan pendidikan mengemudi, Polri 

khususnya Satlantas Polres Kuningan selaku pemberi 

rekomendasi perizinan dan pembina teknis selalu 

melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan pendidikan mengemudi sehingga sasaran 

pendidikan untuk mampu memberikan pengetahuan dan 

keterampilan mengemudi dapat terlaksana sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi 

positif terhadap peserta didik untuk mampu mengaplikasikan 

hasil pendidikannya sebagai pengguna jalan yang beretika, 

sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya. 

Seperti yang dikatakan Bapak Rudi Sutendi Kanit Patroli Polres 

Kuningan mengatakan bahwa :  

“dalam menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas 

yang terjadi di kota kuningan pihak kami selalu 

menggunakan upaya dengan menggelar patrol, selain itu 

pihak kami juga mempunyai beberapa program yang 

bersipat mendidik yang bertujuan agar kesadaran hukum 
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masyarakat mengenai lalu lintas dapat dibina sejak dini” 

(wawancara 24 mei 2012). 

 

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Bapak Ade Sudrajat 

ketua satuan lalu lintas Polres Kuningan mengatakan bahwa : 

“masalah pelanggaran lalu lintas tidak akan dapat 

diselesaikan apabila polisi hanya melakukan upaya 

penindakan saja untuk itu jajaran satlantas polres kuningan 

memberikan pendidikan mengenai lalu lintas dengan cara 

menggelar beberapa program yang dapat menambah 

pengetahuan masayarakat tentang lalu lintas sebagai upaya 

pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran” (wawancara 

24 mei 2012). 

 

b. Metode Represif  

Selain menggunakan metode preventif, jajaran satlantas Polres 

Kuningan juga menerapkan metode represif. Pada hakekatnya metode ini 

merupakan upaya terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang 

terkandung didalam metode preventif tidak dapat menanggulangi 

permasalahan lalu lintas. Metode Represif biasanya disertai dengan 

upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap 

jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus 

kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk 

kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang 

melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan. 

Contoh metode Represif ialah Tilang, apabila tindak pelanggarannya 

berat sehingga menimbulkan kecelakaan maka dapat pula diberikan 

sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan. 
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Seperti yang dikatakan Bapak Ade Sudrajat selaku ketua satuan 

lalu lintas Polres Kuningan mengatakan bahwa :  

“ satlantas polres kuningan selain menerapkan metode 

preventif juga menggunakan metode represif hal ini tidak 

hanya memberikan tujuan  pelajaran secara paksa atau 

hukuman bagi para pelanggar lalu lintas yang tertindak 

namun tujuan yang lebih penting adalah membuat jera para 

pelaku pelanggaran sehingga tidak mengulangi 

kesalahannya lagi diwaktu mendatang”(wawancara 24 mei 

2012). 

 

Contoh metode Represif ialah Tilang, apabila tindak 

pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan maka dapat 

pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU No.22 tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

5. Kendala yang Dihadapi oleh Satlantas Polres Kuningan Dalam 

Melaksanakan Tugasnya  

 Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, 

Registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan 

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna 

memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.  

 Dalam menjalankan tugasnya tentunya polisi lalu lintas juga sering 

mengalami beberapa kendala diantaranya:  

a. kurangnya jumlah mobil yang tersedia untuk melakukan patrol lalu 

lintas. 



 
 

 
 

82 

b. kurangnya jumlah personel polisi lalu lintas. 

c. kurangnya jam patrol lalu lintas. 

d. kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat untuk mewujudkan kondisi 

lalu lintas yang tertib aman dan lancar hal ini diantaranya:  

a) Pengendara yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi saat 

dilakukannya oprasi lalulintas 

b) Pengendara tidak pernah merasa jera padahal dia telah berulang 

kali melakukan pelanggaran lalu lintas 

c) Banyaknya masyarakat yang memberitahu informasi adanya 

oprasi lalu lintas kepada pihak pengendara lain sehingga 

pengendara lain enggan melawati jalan yang sedang diadakan 

oprasi lalu litasnya. 

d) Selalu menyalahgunakan jabatan orang tua, keluarga maupun 

kerabatnya ketika sedang melakukan oprasi lalu lintas. 

Agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman tertib serta lancar 

maka diperlukan adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri kita tidak bisa 

menyerahkan semua masalah lalu lintas ini hanya kepada pihak kepolisian 

tetapi harus ada kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan 

masyarakat dikarenakan masyarakat juga memiliki peran penting dalam 

terciptanya kondisi lalu lintas yang dicita-citakan, hal ini terkandung dalam 

pasal 256, 257, 258 BAB XVII Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : 
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1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa:  

a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan;  

b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah 

dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar 

teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan 

penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat 

pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak 

lingkungan; dan  

d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  

3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan 

menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang 

disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

Pasal 257 BAB XVII Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : 
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“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 

dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan 

usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip 

keterbukaan dan kemitraan”. 

Pasal 258 BAB XVII Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : 

  “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu 

lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, 

Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan” 

 

C. Pembahasan 

Puncak pelanggaran yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor 

di Kota Kuningan terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah total pelanggaran 

sebanyak 6.173 pelanggaran sementara ditahun 2010 hanya berada diangka 

4.575 pelanggaran, dan yang paling sedikit terjadi ditahun 2009 dengan 

jumlah 3.698 hal ini tentunya dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah 

pelanggaran pada tahun 2011 yang mencapai dua kali lipat bahkan lebih 

apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

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 
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dikarenakan faktor manusia merupakan pelanggaran lalu lintas yang paling 

banyak atau dominan dibandingan dengan faktor lainnya. (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 

serta keterampilan di jalan raya. Menurut Suwardjoko (2002: 109) tidak 

berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan 

lalu lintas penyebab utamanya adalah pengendara. 

Teori tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ade 

Sudrajat selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan 

mengungkapkan bahwa Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran ialah 

manusia itu sendiri Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna 

jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap 

situasi lalu lintas. etika, 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 sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang 

pundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. 

Sementara itu 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, kurang mementingkan keamanan dalam berkendara, ingin cepat 
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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. 

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia juga 

dapat dilihat dari cara pengendara mendapatkan SIM. Pengendara sepeda  

motor di Kota Kuningan banyak yang mendapatkan atau membuat SIM 

dengan cara yang tidak resmi, kebanyakan pengendara sepeda motor 

membeli atau meminta dibuatkan SIM melalui orang dalam (oknum polisi), 

ini dikarenakan pengendara sepeda motor tidak percaya diri apabila 

membuat SIM dengan cara yang resmi selain itu mereka beralasan membuat 

SIM secara resmi terlalu menguras waktu. Selain dari cara pengendara 

sepeda motor yang tidak resmi dalam pembuatan SIM. 

Seharusnya masyarakat memiliki mental menaati peraturan 

perundang-undangan tanpa adanya paksaan, tetapi kebanyakan masyarakat 

cenderung menaati peratuaran tersebut ketika ada petugas Polantas yang 

berjaga atau melakukan patrol, bukan karena kesadaran sendiri melainkan 

adanya ketakutan terhadap Polisi serta sanksi yang harus diterima. Hal ini 

menunjukan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. 

Dampak dari banyaknya pelanggran lalu lintas menyebabkan 

tingginya tingkat kecelakaan serta menyababkan kemacetan lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas harus dikurangi sedikit demi sedikit dengan cara 
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pembenahan pada diri pengendara itu sendiri agar berhati-hati dalam berlalu 

lintas, maupun pembenahan diri pada pihak kepolisian khususnya disini 

Satlantas Polres Kuningan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih  

bersifat professional, berperan aktif terhadap program-program terkait lalu 

lintas yang dibuat oleh aparat kepolisian, meningkatkan kesadaran hukum 

berlalu lintas serta sadar akan pentingnya berkendara dengan baik dan benar. 

Jajaran aparat Satlantas Polres Kuningan memiliki dua metode dalam 

menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas kedua metode tersebut 

diantaranya adalah : 

a. Metode Preventif  

 Metode preventif ini adalah upaya pencegahan yang 

dilakukan pihak Satlantas Polres Kuningan yang dilakukan 

sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Bentuk dari metode 

preventive ini ialah dengan menggelar oprasi/patrol rutin apabila 

oprasi rutin ini belum mendapatkan hasil yang maksimal maka 

dilaksanakan oprasi khusu, selain menggelar oprasi rutin pihak 

Satlantas Polres kuningan juga menggelar penjagaan ditempat-

tempat rawan akan ancaman kejahatan maupun pelanggaran lalu 

lintas, melaksanakan kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas 

serta melaksanakan pengawalan.  

 Selain upaya pencegahan diatas pihak Satlantas Polres 

Kuningan juga memiliki beberapa program yang bersikap 

edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif). 
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Program-program tersebut diantaranya polisi sahabat anak 

(POLSANA), polisi goes to campus, safety riding, kampanye 

keselamatan lalu lintas, traffic board, kawasan tertib lalu lintas 

(KTL) dan sekolah mengemudi. 

 Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ade Sudrajat ketua 

satuan lalu lintas Polres Kuningan mengatakan bahwa masalah 

pelanggaran lalu lintas tidak akan dapat diselesaikan apabila 

polisi hanya melakukan upaya penindakan saja untuk itu jajaran 

satlantas polres kuningan memberikan pendidikan mengenai lalu 

lintas dengan cara menggelar beberapa program yang dapat 

menambah pengetahuan masayarakat tentang lalu lintas sebagai 

upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. 

 

b. Metode Represif 

 Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya terakhir 

yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung didalam 

metode preventif tidak dapat mengatasi permasalahan lalu lintas. 

Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan 

paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis 

pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus 

kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai 

bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap 

pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu 

lintas dan angkutan jalan. Bentuk dari metode represif ialah 
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berupa tindakan yang disetai hukuman atau denda contohnya 

ialah Tilang, apabila tindak pelanggarannya berat sehingga 

menimbulkan kecelakaan yang disertai korban jiwa maka dapat 

pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU No.22 

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  

 Seperti yang dikatakan Bapak Ade Sudrajat selaku ketua 

satuan lalu lintas Polres Kuningan mengatakan bahwa Satlantas 

Polres Kuningan selain menerapkan metode preventif juga 

menggunakan metode represif hal ini tidak hanya memberikan 

tujuan  pelajaran secara paksa atau hukuman bagi para pelanggar 

lalu lintas yang tertindak, namun tujuan yang lebih penting 

adalah membuat jera para pelaku pelanggaran sehingga tidak 

mengulangi kesalahannya lagi diwaktu mendatang. 

Kedua metode di atas merupakan upaya Satlantas Polres Kuningan 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana yang mencakup 

penjagaan, pengaturan, Pendidikan Masyarakat, Rekayasa lalu lintas dan 

penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna menanggulangi 

pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Tentunya program-program dari 

metode tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama 

dari masyarakat. peran penting masyarakat akan program-program tersebut 

sangatlah diperlukan sebagai pembelajaran sehingga masyarakat mengerti 

dan memahami peraturan lalu lintas serta berpartisipasi dalam menciptakan 

keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan 

dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. 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. 

2. Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Kuningan dalam menanggulangi 

pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor ialah 

dengan cara memberlakukan metode preventif (upaya pencegahan) metode 

ini merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran selain itu 

metode ini juga lebih bersifat kearah edukatif atau pembelajaran yang dapat 
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memberikan tambahan pengetahuan masyarakat mengenai lalu lintas. Selain 

menggunakan metode preventif, jajaran satlantas Polres Kuningan juga 

menerapkan metode represif Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya 

terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung didalam 

metode preventif tidak dapat menanggulangi permasalahan lalu lintas. 

Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan 

represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam 

bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu 

lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap 

pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk pengendara sepeda motor 

a. Alangkah baiknya peraturan lalu lintas itu ditaati tidakhanya saat 

ada polisi lalu lintas yang bertugas saja melainkan ditaati karena 

adanya kesadaran diri kita sendiri untuk mewujudkan situasi lalu 

lintas yang aman, tertib dan juga lancar 

b. Lebih meningkatkan kembali kewaspadaan ketika sedang 

mengendarai sepeda motor dengan cara memeperhatikan kondisi 

motor, komponen kendaraan, perlengkapan berkendara, kesiapan 

fisik dan juga mental. 
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2. Untuk Satlantas Polres Kuningan 

a. Apabila dengan cara melakukan patroli lalu lintas saja tidak dapat 

menurunkan angka pelanggaran lalu lintas terkait sepeda motor 

harusnya jajaran kepolisian segera memikirkan cara atau metode 

yang tepat yang dapat menanggulangi masalah pelanggaran lalu 

lintas. 

b. Seharusnya dalam menindak para pelanggar lalu lintas pihak 

kepolisisan haruslah tegas tanpa tebang pilih sehingga 

menimbulkan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas khususnya 

pengendara sepeda motor. 
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Gambar 1.Lokasi Polres Kuningan Tampak Depan 

 

 

Gambar 2.Lokasi Polres Kuningan Tampak Samping 
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Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ade Sudrajat selaku Ketua Stuan 

Lalu Lintas 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Saudara Agus Rukmana Selaku 

Pengendara Sepeda Motor 
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Gambar 5. Wawancara dengan Saudara Rohiman Afandi Selaku 

Pengendara Sepeda Motor 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Saudara Irwan Selaku Pengendara Sepeda 

Motor 
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Gambar 11. Pelanggaran Lalu Lintas terkait tidak menggunakan Helm 

 

 

Gambar 12. Pelanggaran Lalu Lintas terkait tidak adanya kelengkapan 

kendaraan (Plat Nomor) 
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Gambar 7. Pelanggaran Lalu Lintas terkait melanggar Marka Jalan 

 

Gambar 8. Pelanggaran Lalu Lintas terkait dilarang Parkir 
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Gambar 9. Pelanggaran Lalu Lintas terkait jumlah penumpang lebih dari 

1 orang 

 

Gambar 10. Proses Pelaksanaan Oprasi Lalu Lintas (Oprasi Rutin) oleh 

Satlantas Polres Kuningan 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di 

Kota Kuningan 

No. Fokus  Indikator  Item Pertanyaan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor penyebab 

pelanggaran lalu 

lintas oleh 

pengendara sepeda 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Memaparkan pengalaman 

melanggar peraturan lalu lintas 

ketika mengendarai sepeda 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Mengidentifikasi faktor yang 

menyebabkan terjadinya 

pelanggaran lalu lintas. 

1. Faktor manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berapa kali anda pernah 

melakukan pelanggaran 

lalulintas? 

2. Jenis pelanggaran apa 

yang anda langgar 

pelanggarannya? 

3. Apa yang 

menyebabkan anda 

melanggar lalu litas? 

4. Apakah anda tahu 

akan UU no.22 tahun 

2009 bab IX 

mengenai tata cara 

berlalu lintas yang 

baik? 

5. Bagaimanakah cara anda 

mendapatkan SIM? 

Apakah anda mematuhi 

semua rambu 

6. Apakah anda menggunakan 

batas kecepatan aman 

ketika mengendarai sepeda 

motor? 

7. Apa alasan anda melanggar 

peraturan lalu lintas? 

8. Bagai mana sikap anda 

Lampiran 1 
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2. Faktor kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Faktor jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setelah melanggar 

peraturan tersebut? 

9. Apakah anda memiliki 

kekurangan fisik, seperti : 

a. Buta warna 

b. Mata silindris 

c. Mata minus atau plus 

d. Alergi sinar matahari 

10. Berapa usia sepeda motor 

anda? 

11. Apakah anda rutin 

melakukan pengecekan 

sepeda motor sebelum 

dikendarai? 

12. Apakah semua 

kelangkapan pada motor 

anda berfungsi dengan 

benar? 

13. Apakah jalanan yang anda 

lalui berlubang? 

14. Apakah garis marka di 

setiap jalan yang anda lalui 

dapat terlihat jelas? 

15. Apakah jalanan yg anda 

lalui terdapat rambu-rambu 

lalu lintas? 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya satlantas 

Polres Kuningan 

dalam 

menanggulangi 

masalah 

pelanggaran lalu 

lintas. 

C. Pelaksanaan  Patroli Lalu 

Lintas 

 

16. Selain melalui oprasi lalu 

lintas, adakah upaya lain 

untuk menanggulangi 

masalah pelanggaran lalu 

lintas 

17. Ada berapa macam jenis 

operasi lalu lintas yang 

dilakukan satlantas polres 

kuningan? 

18. Berapakah jumlah personel 

yang diterjunkan ketika 

melakukan operasi lalu 

lintas? 

19. Fasilitas apa saja yang 

diberikan kepada satlantas 

polres kuningan ketika 

menggelar operasi? 

20. Daerah atau wilayah mana 

saja yang sering terjadi 

pelanggaran lalu lintas 

dikota kuningan? 

21. Ada berapa jenis 

pelanggaran lalu lintas 

yang terjadi di kota 

kuningan? 

22. Apa sanksi dari tiap jenis 

pelanggaran tersebut? 

23. Kendala apa saja yang 

dihadapi dalam 

menanggulangi masalah 

pelanggaran lalu lintas? 



 
 

 
 

105 

PEDOMAN WAWANCARA 

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di 

Kota Kuningan 

 

A. Pertanyaan untuk pengendara sepeda motor 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama responden :………………………………… 

b. Jenis Kelamin    :………………………………... 

c. Umur     :………………………………... 

d. Pendidikan    :………………………………... 

e. Alamat     :………………………………... 

f. Profesi     :………………………………… 

2. Berapa kali anda pernah melanggar peraturan lalu lintas ketika 

mengendarai sepeda motor? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

3. Peraturan lalu lintas apa yang anda langgar ketika mengendarai sepeda 

motor? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

4. Apakah anda tahu tentang UU no. 14 tahun 1992 bab VII tentang tata 

cara berlalu lintas yang baik dan benar saat mengendarai sepeda 

motor? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

 

Lampiran 4 

 



 
 

 
 

106 

5.  Apa yang anda lakukan apabila terjadi kemacetan lalu lintas, ketika 

anda sedang mengendarai sepeda motor? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

6. Apakah anda menggunakan batas kecepatan aman ketika mengendarai 

sepeda motor? 

Jawab:………………………………………………………………… 

7. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan SIM? 

Jawab:…………………………………………………………………. 

8. Berapa kecepatan maksimal anda ketika mengendarai sepeda motor? 

Jawab:………………………………………………………………… 

9. Apakah anda sudah menggunakan helm standar nasional Indonesia 

ketika mengendarai sepeda motor? 

Jawab:………………………………………………………………… 

10. Pernahkah anda mengendarai sepeda motor lebih dari 3 jam dalam 

sekali perjalanan? Apakah anda melakukan istirahat setelah 3 jam 

perjalanan? 

Jawab:………………………………………………………………… 

11. Apakah anda memiliki kekurangan fisik seperti: 

a)Buta warna 

b)Mata silindris 

c)Mata minus atau plus 

d)Alergi sinar matahari 

f)Dan lain-lain, 

sebutkan……………………………………………… 

12. apa yang menyebabkan anda melanggar peraturan lalu lintas ketika 

mengendarai sepeda motor: 

a) Ingin cepat sampai ketempat tujuan 

b) Malas terlalu lama terkena sinar matahari 

c) Malas menunggu lampu traffic light 

d) Ingin adu cepat dengan motor lain 
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13. Bagaimana sikap anda setelah melanggar peraturan tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

14. Apakah anda melanggar karena kelengkapan sepeda motor anda 

kurang, seperti: 

a) Tidak memakai speedometer pada kendaraan anda 

b) Tidak memakai kaca spion  

c) Lampu depan dan Lampu belakang sepada motor anda  mati 

d) Dan lain-lain, sebutkan………………………….. 

15. Berapa usia sepeda motor anda? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

16. Apakah anda rutin melakukan pengecekan sepeda motor sebelum 

dikendarai? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

17. Apakah anda selalu mengganti suku cadang sepeda motor sesuai 

jangka waktunya? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

18. Ketika anda mengendarai sepeda motor, apakah anda melakukan 

pelanggaran lalu lintas karena kondisi jalan, seperti: 

a) Jalanan berlubang 

b) Jalanan bergelombang 

c) Garis marka yang telah terhapus 

d) Ketika jalanan licin 
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B. Pertanyaan untuk Satlantas Polres Kuningan 

1. Identitas Responden  

a. Nama responden :………………………………… 

b. Jenis Kelamin    :………………………………... 

c. Umur     :………………………………... 

d. Pangkat     :………………………………... 

 

2. ada berapa macam operasi lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres 

Kuningan? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

3. Berapakah jumlah personel yang diterjunkan ketika akan melakukan 

operasi lalu lintas? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

4. fasilitas apa saja yeng diberikan ketika bertugas menggelar oprasi lalu 

lintas 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

5. Ada berapa jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota 

Kuningan? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

6. Jenis pelanggaran apa saja yeng sering dilanggar masyarakat 

khususnya pengguna sepeda motor? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 
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7. Apa sanksi dari tiap jenis pelanggaraan tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

8. Ada berapa macamkah surat tilang yang dikeluarkan pihak kepolisian 

kepada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu 

lintas 

9. Daerah atau wilayah mana saja yang sering terjadi pelanggaran lali 

lintas di Kota Kuningan? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

10. Saat melakukan operasi lalu lintas apakah Satlantas Polres Kuningan 

juga mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas 

dan Angkutan jalan? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

11. Bagaimanakah cara yang dilakukan Satlantas Polres kuningan dalam 

mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dijalan? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

12. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengatasi masalah pelanggaran 

lalu lintas di Kota Kuningan? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

13. Upaya apa saja yang dilakukan Satlantas Polres Kuninagn untuk 

meminimalisir masalah pelanggaran lalu lintas? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 

14. Apakah perlu adanya dukunngan dari masyarakat dalam menciptakan 

ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di jalan ? 

Jawab:…………………………………………………………………

… 
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15. Dukungan apa saja yang harus dilakukan masyarakat (bentuk 

konkritnya)?  

Jawab:…………………………………………………………………

… 

 

 

 

 


