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SARI 

 

Eko Rismawan. 2009. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh 
Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Drs. H. Slamet Sumarto, M.Pd. Pembimbing II : Drs. Tijan, M.Si. 

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 2007-2008 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 dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor 
di Kota Semarang dan upaya apa sajakah yang telah dilakukan POLWILTABES 
Semarang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda 
motor di Kota Semarang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini untuk memberi 
wawasan pada pengendara sepeda motor agar tidak melanggar peraturan lalu 
lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja dan mematuhi segala peraturan lalu 
lintas yang berlaku. 

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penilititian yang 
memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, 
sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode interaksi dengan tahap-tahap analisis data adalah 
mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu 
lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang disebabkan oleh manusia 
itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan 
kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, 
lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas di Kota Semarang, seperti tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, 
menerobos lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas 
beban aman kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang). Sedangkan upaya yang 
dilakukan Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh 
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pengendara sepeda motor adalah dengan cara menggelar patroli lalu lintas secara 
teratur dan dalam pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan 
pelanggarannya, selain itu patroli lalu lintas dilakukan pada jam padat lalu lintas. 
Menurut sifat tugasnya patroli lalu lintas dilakukan secara mandiri dan gabungan. 

Saran yang diberikan pada pelanggar lalu lintas yaitu perlunya memiliki 
sikap kesadaran hukum berlalu lintas pada masyarakat demi tercapainya kondisi 
aman, lancar, tertib dan selamat di jalan raya. Selain itu sikap mental aparat 
kepolisian harus diperbaiki demi tegaknya hukum dan dalam pemberian sanksi 
yang diberikan pada pelanggar lalu lintas harus sesuai dengan jenis 
pelanggarannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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 tempat satu ke tempat lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk 

bekerja, pergi ke sekolah, pergi tamasya, dan lain sebagainya. Banyak 

anggota masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk 

melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan 

yang efektif mudah dan murah dari pada jalur perhubungan air dan udara. 

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam 

bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. 

Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor 

polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapannya 

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, 



2 
 

 

manusia berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya harus teratur dan 

tertib. 

Pada tahun-tahun ini sangat banyak orang yang membutuhkan 

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

bekerja, berdagang, dan untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat lain. 

Peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun terus mengalami 

penambahan sehingga hal tersebut mempengaruhi kehidupan lalu lintas 

sehingga timbul beberapa permasalahan antara lain: 1) sering terjadi 

kemacetan karena jumlah sepeda motor yang tinggi tidak diimbangi 

dengan pelebaran jalan raya; 2) sering terjadi kecelakaan karena kelalaian 

pengemudi atau yang tidak disengaja seperti motor yang sudah tidak layak 

dikendarai tetapi masih tetap dikendarai, ini dapat membahayakan 

pengemudi sendiri dan orang lain; 3) sering terjadi kejahatan seperti 

perampasan benda-benda berharga seperti handphone, perhiasan, dompet, 

ini biasa terjadi saat lampu merah atau jalanan yang sepi.  Oleh karena itu, 

polisi sebagai aparatur pemerintah yang bertugas untuk melindungi dan 

mengayomi masyarakat dituntut untuk meningkatan penanganan masalah 

lalu lintas secara cermat sehingga tujuan lalu lintas yang tertib, aman, dan 

lancar dapat terwujud. 

Di Semarang, jumlah pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh 

sepeda motor dan mobil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Jumlah pelanggaran lalu lintas sepeda motor dan mobil di Kota Semarang 

 

No Tahun Sepeda Motor Mobil Pribadi 

1 2005 5.468 726 

2 2006 6.435 685 

3 2007 10.651 972 

4 2008 17.327 1185 

 Sumber data: Satlantas POLWILTABES Semarang 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pelanggaran lalu lintas 

antara sepeda motor dan mobil pribadi perbandingannya sangat berbeda 

jauh dan sepeda motor yang paling tertinggi menyebabkan pelanggaran lalu 

lintas. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 
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  Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan 

oleh pengendara sepeda motor seperti: kelalaian, kesengajaan, 

kecerobohan dan faktor kepatuhan hukum. Faktor kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu 

lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali tidak memperhatikan 

keselamatan diri sendiri ataupun 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 atau pengemudi 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, benar, dan aman akan selalu 

terdorong untuk tertib pada peraturan yang ada. Pengendara yang 

mempunyai kesadaran hukum penuh dalam berkendara tidak akan bersikap 

membahayakan bagi keselamatan dirinya dan orang lain. 
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Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dirumuskan dalam judul 

“FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH 

PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

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

pengendara sepeda motor di Kota Semarang? 

2. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan POLWILTABES Semarang 

dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda 

motor di Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran 

lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui upaya POLWILTABES Semarang dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor 

di Kota Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pengendara Sepeda Motor 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk para pengguna sepeda 

motor, terutama untuk memberi wawasan pengendara sepeda motor agar 

tidak melanggar peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak 

disengaja dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku. 

2. Bagi POLWILTABES Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik untuk POLWILTABES Semarang khususnya dalam upaya penertiban 

lalu lintas di Kota Semarang. 

3. Bagi Universitas Negeri Semarang  

Hasil dari penelitian semoga dapat menjadi masukan bagi 

Universitas Negeri Semarang untuk menjadi acuan dalam memahami 

pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian pokok, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, 



7 
 

 

motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar singkatan dan 

tanda teknis, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan 

penutup. 

 

 Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, yang 

menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisikan tentang 

ulasan mengenai beberapa penelitian terdahulu tentang faktor 

penyebab pelanggaran lalu lintas, serta beberapa teori dan kajian 

yang digunakan sebagai analisis dalam melakukan pembahasan 

permasalahan penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab tentang metode penelitian berisikan tentang 

pendekatan penelitian, subjek penelitian, tahap penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan kerangka berfikir. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan tentang faktor penyebab 

pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dan upaya apa saja 

yang dilakukan POLWILTABES Semarang dalam menangani 

masalah pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. 

Bab V Penutup 

Penutup berisikan simpulan, yakni jawaban ringkas atas 

permasalahan yang telah dirumuskan dan saran, yang berisi 

serangkaian rekomendasi yang dirumuskan berdasakan hasil 

penelitian dan pembahasannya. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta 

kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga 

lampiran-lampiran yang berisi kelengkapan data, instrumen, dan 

sebagainya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990: 57), "wetsdelict, yakni 

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 (Prodjodikoro 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 hal 

yang dikemukakan oleh  Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggar 

lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: 

“Siapakah pelanggar lalu lintas? Jawabannya bukanlah 
berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum 
harus menyadari bahwa pelanggar aturan 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 pelanggar ternyata 
adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, 
pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang 
lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”. 

 

Dengan demikian Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah 
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arif dan bijaksana dalam membedakan tindakan kejahatan dan pelanggaran 

serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan 

sepihak. Situasi yang ada di jalan 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 sewewenag-wenang mengambil keputusan karena 

Polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat 

sebagai seorang pendidik.  

 

2.2 Berbagai 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 lunturnya 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 di jalan 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, 
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saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin 

tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas 

mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan 

antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 

faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor 

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

dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. 

Menurut Suwardjoko (2002: 109) tidak berlebihan bila dikatakatan 

bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab 

utamanya adalah pengendara. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu 

lintas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs 1995: 334) penyebab 

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh 

manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistim indra seperti 

penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu 

lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam 

kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan 

pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena 

sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku 

ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak 
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tahu. 

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem 

tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang 

mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya 

diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan 

faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang 

digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor 

kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di 

samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan 

bermotor perlu dilakukan secara teratur (Wikipedia bebas berbahasa 

Indonesia, www.wikipedia.org, diunduh tanggal 23 mei 2009). 

Faktor  terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan 

kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada 

tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. 

Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan 

terutama bagi 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: 114) 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 
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rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi 

tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan 

yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. 

Di antara 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 tanpa 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 bepergian. Hal semacam ini seharusnya 

mendapat perhatian PoIisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. 

Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus 

mempertimbangkan situasi yang berbeda.  
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2.3 Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pemakai Jalan 

Ketika seseorang sedang mengemudikan kendaraan bermotor di 

jalan raya, mereka mengharapkan semoga tidak terjadi "gangguan 

kendaraan atau hal-hal yang tidak dinginkan seperti halnya macet, mogok 

atau kecelakaan", mereka berharap agar sampai pada tujuan dengan 

selamat. Namun perlu disadari, bahwa keberadaan pemakai jalan bukan 

semata-mata kita yang memakai dan melewati jalan tersebut, karena 

keberadaan jalan merupakan suatu hal yang umum sehingga banyak 

kepentingan-kepentingan. Harus disadari juga setiap pemakai jalan turut 

terlibat dalam menciptakan kondisi lalu Iintas yang aman, tertib, dan 

lancar. 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengemudi 

kendaraan bermotor, para pengemudi dianjurkan terlebih dahulu untuk 

mempersiapkan hal-hal yang perlu dibawa dalam perjalanan. Untuk itu 

(Hadiman 1991:11) mengemukakan yang perlu diperhatikan bagi para 

pengemudi sepeda motor yaitu: 

1) Sebelum berangkat teliti terlebih dahulu hal-hal berikut.  

a) Perhatikan kesehatan anda, apakah dalam kondisi fit dan sehat dalam 

mengemudi.  

b) Periksalah surat-surat yang penting harus dibawa seperti: KTP, SIM, 

STNK dan kartu kredit atau kartu ATM.  

c) Periksalah beberapa peralatan kendaraan yang harus dibawa dalam 
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perjalanan seperti: kunci-kunci pas, obeng, baterai, dan segitiga 

pengaman.  

d) Periksalah apakah kondisi motor atau mobil dalam keadaan baik dan 

layak pakai serta lihat bahan bakar (bensin atau pertamax) sebelum 

berangkat apa masih banyak atau tidak sehingga kita tidak akan 

kehabisan bahan bakar ditengah-tengah perjalanan.  

2) Dalam perjalanan 

a) Sebelum berangkat lebih baik pengemudi berdoa untuk keselamatan 

dalam perjalanan.  

b) Lihatlah rambu-rambu lalu lintas dengan teliti dan cermat dan 

taatilah segala peraturan lalu lintas.  

c) Dalam mengemudi, jagalah kecepatan yang stabil agar tidak terjadi 

kecelakaan saat dalam keadaan jalan yang rawan kecelakaan.  

d) Pengemudi harus benar - benar fokus dalam mengemudi, tidak boleh 

merokok, mabuk, mengangkat dan berbicara di Handphone ketika 

mengemudi atau pengemudi dalam ngantuk.  

e) Jalankan kecepatan kendaraan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

 

3) Larangan-larangan bagi pengemudi 

a) Apabila kesehatan terganggu, mengantuk, lelah jasmani/rokhani. 

b) Dalam keadaan mabuk atau sehabis minum-minuman keras. 
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c) Melarikan kendaraan dengan kecepatan tinggi diluar batas ketentuan. 

d) Memotong kendaraan lain secara mendadak. 

e) Mengendarai kendaran dengan cara berzig zag. 

f) Mendahului kendaraan lain pada tikungan, jembatan tanjakan, 

turunan, zebra cross, lintasan jalan kereta api dan apabila pandangan 

mata ke depan tidak bebas. 

g) Bila mengidap penyakit yang mudah kambuh seperti penyakit 

jantung, asma, epilepsy, dan lain sebagainya. 

h) Mengemudi sambil merokok, mengobrol, makan dan minum. 

Dari beberapa petunjuk tersebut di atas, para pemakai jalan harus 

dapat mementingkan kepentingan umum saat mengendarai motor atau 

mobil karena seringkali kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi melaju 

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

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

1. Di dalam kota  

a. Mobil bis maximum 55 Km/jam.  

b. Mobil gerobak maximum 40 Km/Jam.  

c. Dengan gandengan maximum 40 Km/Jam.  

2. Di luar kota  

a. Mobil bis dan mobil gerobak maximum 
70Km/Jam. 

b. Pakai gandengan maximum 50 Km/Jam. 
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3. Di dalam kota yang ramai  

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

4. Di daerah khusus ibukota  

a. Kecepatan maximum 60 Km/Jam di jalan-jalan utama.  

b. Kecepatan maximum 45 Km/Jam di jalan-jalan ekonomi.  

c. Kecepatan maximum 30 Km/Jam di jalan-jalan lingkungan.  

 

Dengan petunjuk di atas tersebut para pengemudi harus memahami 

batas ketentuan kecepatan dalam mengemudi, sehingga pemakai jalan 

yang lain tidak merasa terganggu bahkan kecelakaanpun dapat dihindari. 

Namun sering kali aturan tersebut dilanggar oleh para pengemudi dengan 

alasan kepentingan yang berbeda.  

Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dijelaskan 

dalam pasal 12 UULLAJ yang isinya yaitu:  

“1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai 
dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta 
sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; 2) setiap kendaraan bermotor, 
kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat 
dan/atau irakit didalam negeri serta import, harus sesuai dengan 
peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan.” 

 

2.4 Peranan Polisi dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas  

a. Peranan Polisi Lalu Lintas 

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, 
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khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan 

angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan 

raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas dibantu 

dengan instansi pemerintah yaitu DLLAJR (Dinas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Raya) mengatur segala hal yang berhubungan dengan 

jalan raya dan lalu lintas.  

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas 

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 

pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, 

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. 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. Dengan 

adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. 

Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi benalu yang 

menghambat atau bahkan dapat mematikan produktifitas nasional. 
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Benalu tersebut salah satunya adalah gangguan keamanan yang dapat 

berupa tindak kriminal, kerusuhan, konflik sosial, dan lain sebagainya. 

Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat 

diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk 

menegakkan 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 masyarakat”. Dengan prinsip tersebut di 

atas masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan 

masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang 

tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya 

pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya). Menjadi Polisi 

yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan 

bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya sangat 

diharapkan oleh masyarakat).  

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai 

pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung 

jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani 

kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun 

bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup 

dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram (Bahtiar, 1994: 1). 
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Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan Polisi adalah berkenaan dengan 

sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat 

yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para 

anggota masyarakat tersebut. 

b. Polisi Lalu Lintas Sebagai Ujung Tombak Penyelesaian Masalah di 

Jalan Raya 

Salah satu tugas polisi yaitu sebagai penegak hukum, antara lain 

penegak hukum lalu lintas, khususnya polisi lalu lintas (POLANTAS). 

Lalu lintas sendiri merupakan proses di jalan raya. Untuk lebih 

lanjutnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menguraikan beberapa hal  yang berhubungan dengan 

lalu lintas. Khususnya pada pasal 1 UU No. 14 tahun 1992 yaitu sebagai 

berikut.  

a. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. 

b. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat 

ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

c. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang 

kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga 

membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 

d. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. 

e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
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memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur 

kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan 

salah satu wujud simpul jaringan transportasi.  

f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari 

kendaraan umum atau kendaraan tidak bermotor. 

g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 

h. Perusahaan angkutan umum adalah perusahan yang menyediakan 

jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di 

jalan. 

i. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor  yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 

bayaran. 

j. Penggunaan jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang 

menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun 

barang.  

Jalan raya adalah salah satu unsur yang rawan dalam kejahatan 

dan merupakan prasarana perhubungan bagi masyarakat. 

Keberadaan jalan raya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan 

dasar masyarakat serta merupakan jembatan emas dalam berinteraksi 

dengan masyarakat lain melalui usaha perdagangan. Maka dengan 

demikian pemerintah mengatur keberadaan ja1an raya untuk 
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ketertiban dan keamanan bagi masyarakat umum, hal tersebut tertera 

pada UU No. 14 Tahun 1992 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan 

pasal 4 yaitu:  

( l )  lalu lintas dan angkuatan jalan dikuasai oleh negara dan 

pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, serta  

(2) penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.  

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 ja1an raya sangatlah kompleks tetapi bukan 

semata-mata permasalahan tersebut diabaikan begitu saja oleh 

pemerintah.  

Berkaitan dengan hal itu, Soekanto (1990: 44), menguraikan 

masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya secara konvensional 

yaitu:  

“(1) kemacetan lalu lintas berarti hambatan 
gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. 
Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar; 
namun mungkin dalam batas waktu yang relatif 
pendek. Di samping itu mungkin gerak kendaraan 
berhenti sama sekali, (2) pelanggaraan lalu Iintas 
mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak 
bergerak. Namun yang perlu mendapatkan 
penanganan secara lebih intensif adalah pelanggaran 
yang menimbulkan bahaya, (3) suatu kecelakaan lalu 
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lintas mungkin terjadi di mana tempat kendaraan-
kendaraan bermotor di jalan umum. Di dalamnya 
terlibat manusia dan benda, yang mungkin berakibat 
kematian, cidera atau kerusakan. Di samping itu 
kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan 
bermotor dan tidak bermotor”.  

 

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu 

bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada 

masyarakat pengguna jalan raya. Hal tersebut senada dengan 

pernyataan (Soekanto 1990: 4) yang menguraikan bahwa "penegak 

hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses 

penegak hukum. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara nilai, 

kaidah dan pelaku".  

Dalam mengambil 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 demikian terkadang dalam menjalankan tugasnya polisi 

selalu mengambil keputusan yang tidak bersifat diskresi dan selalu 

mengambil jalan pintas, misalnya dengan uang damai bagi orang 

yang melanggar lalu lintas hal tersebut  menandakan bahwa aparat 

sendiri tidaklah tegas dalam menjalankan peraturan aturan yang 

jelas.  
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2.5 Kaidah-Kaidah Sosial, Perubahan Sosial dan Hukum 

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau 

norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan 

bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, 

manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup 

sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi 

untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut 

menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia 

mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus 

dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut 

sangat berpengaruh terhadap pola-pola berfikir manusia, yang merupakan 

suatu pedoman mental baginya. 

Pola-pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya yang 

merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. 

Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena 

manusia cenderung untuk hidup teratur. Kehidupan  yang teratur dan 

sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu 

diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Lebih lanjut 

Soekanto (1998: 68), mengartikan kaidah merupakan patokan-patokan 

atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan  yang 

diharapkan. 
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Di satu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi 

manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. 

Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang 

beriman (Purnadi, 1974 dalam soekanto 1998), sedangkan kaidah 

kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati 

nurani bersih. Dilain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan 

antar manusia atau antar pribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah 

kesopanan dan kaidah hukum.   

Berkaitan dengan hal itu, Soekanto (1998: 68), mengartikan kaidah 

kesopanan dan kaidah hukum sebagai berikut: 

“Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup 
berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah 
hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam hidup 
manusia, kedamaian tersebut akan tercapai dengan 
menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang 
bersifat lahiriah) dengan ketentraman (yang bersifat 
batiniah). Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban 
dengan ketentraman, merupakan suatu cirri yang 
membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainya”. 

 

Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan 

ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum disatu pihak, dengan 

perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan, karena kaidah 

hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan 

dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. 
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Perubahan-perubahan sosial yang terjadi didalam suatu masyarakat 

dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab itu dapat muncul 

dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar 

masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai contoh sebab-sebab 

intern antara lain dapat disebutkan, misalnya pertambahan penduduk atau 

berkurangnya penduduk sedangkan sebab-sebab ekstern dapat mencakup 

sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, pengaruh kebudayaan 

masyarakat lain, dan lain sebagainya. 

 

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu 

masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah 

mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang 

terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat 

terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar 

terjadinya perubahan-perubahan sosial. Sedangkan yang menghambat 

perubahan sosial seperti masyarakat yang masih bersifat tradisional, 

adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka 

terhadap hal-hal yang baru atau asing. 

 

2.6 Kekacauan Hukum di Indonesia 

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka 
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hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. 

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan 

tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.  

Hal-hal yang digunakan sebagai pembenaran terhadap penerobosan 

hukum pun semakin banyak, salah satunya adalah kecenderungan muncul 

semboyan peraturan dan hukum dibuat untuk dilanggar. Ironisnya 

semboyan pelanggaran hukum tersebut justru sudah mulai tertanam di 

benak masyarakat sejak kanak-kanak. 

Sikap hormat terhadap hukum pun menjadi sangat sulit untuk dapat 

ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi 

acuh hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah 

sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan tidak 

efektifnya supremasi hukum di negeri ini. Beberapa faktor penyebab 

palanggaran peraturan ini antara lain, banyak aturan yang dibuat dengan 

tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Seperti yang terjadi di 

Jakarta, yaitu adanya peraturan yang melarang mobil-mobil parkir 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 hukum. Contoh sederhana adalah saat supir bus 
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metromini menurunkan penumpangnya di wilayah yang terdapat rambu 

lalu lintas dilarang berhenti. Alasan utama yang menjadikan hal tersebut 

adalah tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. 

Contoh serupa dengan kasus yang berbeda, pemerintah melarang 

warganya untuk tidak membuang sampah di sungai namun pemerintah 

juga tidak memberikan hukuman konkrit terhadap pelaku pembuangan 

sampah di sungai sesuai aturan hukum yang ada.  

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 ada 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 
humanis maka masyarakat akan melaksanakan hukum 
dengan sepenuh hati tanpa adanya rasa keterpaksaan, 
sehingga dengan sendirinya mampu menimbulkan rasa 
hormat terhadap hukum, bukan karena takut denda, (3) 
adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya 
kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib 
dikarenakan semakin maraknya politik suap dalam 
penyelesaian pelanggaran hukum. Kebengkokan hukum 
yang terjadi semakin menjatuhkan harga diri dan 
kehormatannya di mata masyarakat luas”. 

 

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 
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awal dalam benak masyarakat. Misalnya saja adanya anggapan bahwa 

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 

seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya 

diharapkan akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung 

pada kehidupan bermasyarakat.  

Disisi lain diperlukan perubahan dan penyempurnaan sistem 

hukum yang lebih bersifat humanis dan fleksibel agar dapat dipatuhi 

seluruh masyarakat. Sejalan dengan definisi tersebut (Sulaswatty, 1998 

dalam Rahardjo, 2006)  mengemukakan Hukum dan aturan seharusnya 

memiliki karakteristik yang secara sistimatik dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakaat. Peningkatan kepekaan hukum dan aturan akan dapat 

memenuhi tuntutan masyarakat dengan pola horizontal participate dan 

bukan lagi mekanisme vertical (top down). Hal lain yang  dapat pula 

dilakukan, adalah  dengan mengoptimalkan penerapan teknologi informasi 

dalam penyelenggaraan peraturan pemerintahan. 

 

2.7 Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan Manusia 

Sebagai sarana pengatur perikelakuan, hukum merupakan suatu 

sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat. 
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Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam 

kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum 

disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-

kaidah dan pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang 

tradisional maupun yang modern, walaupun kadang-kadang warga 

masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari. Biasanya seorang 

warga masyarakat baru menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum 

apabila dia  melakukan suatu pelanggaran. Namun, sebetulnya kaidah-

kaidah hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga 

masyarakat.  

Sejalan dengan definisi tersebut soekanto (1998: 3) memberikan 

contoh kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat, yaitu: 

“Hak milik seorang atas sebidang tanah, hubungan 
antara ayah-ibu dengan anak-anaknya, hubungan seseorang 
dengan kepala kantor dimana dia bekerja, hubungan antara 
seorang penjual dengan seorang pembeli, hubungan antara 
supir taksi dengan penumpangnya, dan seterusnya, diatur 
oleh suatu sistem hukum. Pendeknya, hak dan kewajiban 
yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga 
masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah 
hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, 
maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga 
oleh pola-pola perikelakuan yang dikualifikasi sebagai 
hukum” 

Kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai 

peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan, maupun 

keputusan-keputusan lembaga kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Oleh 
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karena itu hukum dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan 

peraturan hidup dalam suatu masyarakat yang teratur, bersifat memaksa, 

mengikat dan dapat dipaksakan. Pembuatan  peraturan hukum adalah tugas 

dan kewajiban lembaga-lembaga legislatif, dan untuk pelaksanaannya 

adalah lembaga-lembaga eksekutif dan kehakiman. Peraturan hukum 

berjalan dengan baik bila benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan 

kehendak sebagian besar masyarakat. 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Pada saat ini lebih banyak orang yang menggunakan sepeda 

motor dari pada mobil atau angkutan umum. Alasan orang 

menggunakan sepeda motor dari pada mobil antara lain karena harga 

sepeda motor yang sudah terjangkau dan perawatan sepeda motor juga 

mudah dan tidak membutuhkan uang banyak. Sepeda motor tidak perlu 

garasi yang besar atau khusus seperti mobil karena sepeda motor dapat 

langsung dimasukkan kedalam rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu produksi sepeda motor dari tahun ke tahun terus mengalami 

pertambahan. 

Seiring dengan pertambahan sepeda motor maka banyak pula 

yang diakibatkan oleh sepeda motor baik yang positif dan yang negatif. 

Dampak positif sepeda motor antara lain memudahkan orang untuk 

berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan mudah, cepat, dan 
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sedikit terhalang oleh macet karena bentuk sepeda motor yang kecil 

memudahkan untuk mencari cela-cela dalam kemacetan. Dampak 

negatif sepeda motor antara lain dapat menyebabkan terjadinya 

kemacetan di jalan karena sepeda motor selalu mencari celah jalan yang 

kosong dan menyebabkan mobil, truk, angkutan umum dan lain 

sebagainya mengalami kemacetan. Jalan yang seharusnya dilalui 

ternyata diserobot oleh sepeda motor. Banyak terjadinya pelanggaran 

lalu lintas (melanggar lampu traffic light, rasa tidak sabar untuk sampai 

ketempat tujuan, penggantian komponen-komponen sepeda motor yang 

membahayakan, sepeda motor yang sudah tidak layak pakai tapi tetap 

dipakai, sikap acuh terhadap peraturan lalu lintas). 

Bagi pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas akan 

dikenakan sanksi yang berlaku atau bila pelanggarannya masih ringan 

dan belum terlalu fatal akan diberikan peringatan agar tidak mengulang 

pelanggaran yang dilakukan. Selain penyebab terjadinya pelanggaran 

sepeda motor yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor itu 

sendiri, disini Polisi juga mepunyai kekurangan yaitu dalam 

mensosialisasikan bahaya atau dampak pelanggaran lalu lintas dan 

kurangnya waktu Polisi untuk mensosialisasikan UU no. 14 tahun 1992 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Bogdan dan Taylor, 

1975 dalam Moleong 2007) mengatakan penelitian ini menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. jadi pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). 

Sejalan dengan definisi tersebut (Kirk dan Miller, 1986 dalam 

Moleong, 2007) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya. 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. metode kualitatif ini 

digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyelesaikan metode 

kualitatif  lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. 

Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang dan di 

POLWILTABES Semarang. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian yang pertama berfokus pada faktor penyebab pelanggaran 

sepeda motor di Kota Semarang yang meliputi: a) sikap atau perilaku 

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

kendaraan bermotor. 

Fokus kedua tentang peranan Polisi dalam menaggulangi masalah 

pelanggaran lalu lintas di kota Semarang yang meliputi: a) operasi lalu 

lintas, b) sosialisasi UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

 

3.4 Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa 

informan. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat POLWILTABES 

Semarang, jajaran satuan polisi lalu lintas (polantas di Kota Semarang) dan 

masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas di Kota Semarang, 

sedangkan sumber data yang lain adalah dapat berupa buku, dokumen, 

majalah, koran, atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati.  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data yang diperlukan ,  peneliti mengumpulkan 

data melalui :  

a. Wawancara  

Dalam penelitian ini di gunakan metode wawancara yang 

digunakan untuk mengetahui faktor penyebab pengendara sepeda 

motor melanggar peraturan lalu lintas dan upaya apa saja yang 

dilakukan POLWILTABES Semarang dalam menangani masalah 

pelanggaran sepeda motor. Arikunto (1998: 145) mengemukakan 

bahwa wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewee).  

b. 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 atau blanko pengamatan 

sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi". 

Sedangkan Rachman (1999: 77) Observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 
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tampak pada objek penelitian. 

Dasar observasi adalah pertanyaan yang diajukan peneliti 

terhadap lingkungan. Apa yang diamati tergantung pada pertanyaan 

yang dikembangkanya sehubungan dengan apa yang ingin dicari 

jawabanya. 

Observasi pertama digunakan untuk mengamati bagaimana 

reaksi pelanggar lalu lintas sebelum dan sesudah melanggar peraturan 

lalu lintas. Sebelum melanggar peraturan lalu lintas pengendara 

sepeda motor selalu melihat keadaan sekitar, seperti ada atau tidaknya 

Polisi pada saat ingin melintas, dan bahaya atau tidaknya pada saat 

akan melanggar. Bila situasi sudah mendukung untuk melanggar 

peraturan lalu lintas, maka pengendara pasti akan melanggar 

peraturan lalu lintas. Walaupun setelah melanggar peraturan lalu 

lintas pengendara sepeda motor merasa ketakutan. Hal ini terbukti 

dari cara pengendara sepeda motor yang selalu menambah 

kecepatannya dan perilaku pengendara yang selalu menengok kanan 

dan kiri secara terus-menerus untuk memastikan ada Polisi yang 

mengikuti atau tidak. 

 Observasi yang kedua, peneliti ikut melakukan patroli lalu 

lintas dengan Polisi untuk mengetahui bagaimana cara Polisi dalam 

menindak pelanggar lalu lintas dan bagaimana cara mengurus surat 

tilang yang diberikan oleh Polisi kepada pelanggar lalu lintas. 
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c. Dokumentasi  

Arikunto (1999: 231) mengatakan bahwa "tidak kalah penting 

dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, dan 

sebagainya".  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data tentang 

faktor penyebab terjadinya pelanggaran sepeda motor di kota 

semarang dan  upaya POLWILTABES dalam menanggulangi 

pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dengan cara mencari buku-

buku, surat kabar, catatan, agenda yang berkaitan dengan pelanggaran 

lalu lintas dan tentang upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

POLWILTABES Semarang dalam menanggulangi pelanggaran lalu 

lintas.  

 

3.6 Validitas Data 

Validitas data merupakan faktor yang penting dalam sebuah 

penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami 

pemeriksaan. Validitas membuktikan hasil yang diamati sudah sesuai 

dengan kenyataan dan memang sesuai dengan apa yang sebenarnya atau 

kejadiannya (Nasution, 2003:105). Dalam penelitian kualitatif, validitas 

data biasanya dilakukan berbeda dengan penelitian non kualitatif karena 

paradigma alamiah penelitian  kualitatif  berbeda dengan penenlitian non 
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kualitatif (Moleong, 2006:325). Demikian pula kriteria-kriteria yang 

dipakai jelas jauh berbeda sehingga hasil keabsahannya atau validitasnya 

pun berbeda. 

Teknik pengujian yang dipergunakan dalam penentuan validitas data 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari data tersebut sebagai bahan pembanding atau 

pengecekan dari data itu sendiri (Moleong, 2006:330). 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu 

pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan cara: 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. membandingkan hasil wawancara dengan wawancara 

3. membandingkan hasil wawancara dengan metode pustaka dan hasil 

observasi 

4. membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang 

berkaitan. 

Pada dasarnya kepekaan sangatlah penting dalam pengamatan, untuk 

menguji objektifitas data dengan mencocokkan antara data yang diperoleh 

dari sudut pandang peneliti dengan sumber data yang ada di lapangan, 

apakah sudah relevan atau belum. Sedangkan untuk mengetahui keabsahan 
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data dilakukan dengan perpanjangan kehadiran pengamatan ke lokasi 

penelitian dan referensi yang cukup kuat untuk mendukung validitas yang 

diperoleh. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis data kualitatif 

model interaktif dari (Milles dan Huberman, dalam Moleong, 2007) yang 

meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi 

penelitian. Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, penarikan 

simpulan, dan verifikasi) dilakukan secara simultan sejak proses 

pengumpulan data dilakukan.  

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau 

pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sehinga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, dalam Moleong, 2007). 

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom 

sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk 

data yang dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks (Miles dan 

Huberman, dalam Moleong, 2007).  Dalam data kualitatif,  penyajian data 

yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif agar mengurangi 
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terjadinya peneliti untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah di dalam 

mengambil kesimpulan yang tak berdasar. 

Miles dan Huberman dalam Rachman menjelaskan penyajian dua 

model pokok analis, yaitu : Pertama, model analisis mengalir dimana tiga 

komponen analisis (reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) 

dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data mengalir 

bersamaan. Kedua, model analisis interaktif, dimana komponen reduksi 

data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.  

Untuk mempermudah pemahaman di atas, maka peneliti melakukan 

langkah-Iangkah sebagai berikut :  

1. Reduksi data  

a) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 

data yang mirip sama.  

b) Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 

sebagai bahan penyajian data.  

2.  Penyajian data  

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam 

uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk 

memperjelas penyajian data. 
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3. Penarikan data 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Untuk mempermudah pemahaman tentang metode 

analisis tersebut. Miles dan Huberman menggambarkan siklus data 

interaktif sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen-komponen analisis data model interaktif 

(Milles dan Huberman, 2000:20) 

PENGUMPULAN 
DATA 

REDUKSI DATA

PENYAJIAN DATA 

KESIMPULAN‐KESIMPULAN 
PENARIKAN / VERIFIKASI 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perlalu Lintasan Kota Semarang 

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa 

Tengah adalah satu  Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat 

digolongkan sebagai Kota Metropolitan. Penggunaan lahan di Kota 

Semarang dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang mengarah 

dari pertanian menjadi non pertanian, ini merupakan gejala wajar dari 

perkembangan kota. 

Di samping itu, Kota Semarang mempunyai letak geografis 

yang strategis sehingga akan membawa dampak tersendiri dibidang 

perekonomian. Letak yang strategis seringkali menjadi masalah bagi 

warga Kota Semarang, khususnya banyaknya pemakai jalan yang 

melintasi Kota Semarang. Kebanyakan pemakai jalan menggunakan 

sepeda motor, mobil pribadi, maupun truk atau bus. Jalur yang padat 

akan selalu menimbulkan kemacetan, belum lagi adanya masalah 

pembangunan jalan yang terbengkalai, hal ini akan mengganggu 

pemakai jalan yang melewati Kota Semarang. 

Kemacetan di Kota Semarang merupakan sebuah masalah 

pelik yang sulit untuk dipisahkan dari berbagai kondisi kota-kota 

tersebut. Kesemerawutan lalu lintas, serta kemacetan yang terjadi 
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hampir di seluruh titik di Kota Semarang menyebabkan rutinitas 

sehari-hari warga mau tidak mau harus dikontrol menyesuaikan 

jadwal kemacetan di jalan. 

Berikut adalah data perlengkapan lalu lintas di Kota Semarang: 

Tabel 2 

Jumlah dan kebutuhan rambu lalu lintas di Kota Semarang tahun 2009 

No Nama Jalan Dibutuhkan Terpasang 

1 Jalan Nasional 140 632 

2 Jalan Provinsi 118 265 

3 Jalan Kota 135 415 

Jumlah 393 1312 

    Sumber data: Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Semarang 2009 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah rambu lalu lintas 

yang dibutuhkan dan yang sudah terpasang di Kota Semarang lebih 

dari cukup, dan jumlah rambu terbanyak yang terpasang terdapat pada 

jalan nasional dengan jumlah rambu 632. Hal ini dapat dilihat dari 

keterangan grafik di bawah ini: 
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Grafik jumlah dan kebutuhan rambu lalu lintas di Kota Semarang 

 

Tabel 3 

Kondisi rambu lalu lintas di Kota Semarang tahun 2009 

No 
Perlengkapan 

Lalu Lintas 
Baik Rusak 

1 
Kondisi rambu 
lalu lintas 

88% 22% 

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Semarang 2009 

 

Dari data tersebut dapat diketahui kondisi rambu lalu lintas di 

Kota Semarang dalam keadaan baik, itu terbukti dari data bahwa 88% 

kondisi rambu lalu lintas dalam kadaan baik dan yang rusak sebanyak 

22%. Hal ini dapat dilihat dari keterangan grafik di bawah ini: 
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Grafik kondisi rambu lalu lintas yang terpasang  

di Kota Semarang tahun 2009 

 

Tabel 4 

Kebutuhan zebra cross di Kota Semarang tahun 2009 

No 
Perlengkapan 

Lalu Lintas 
Dibutuhkan Terpasang 

1 
Kebutuhan zebra 
crosss 

62 42 

 

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Semarang 2009 

 

Dari data tersebut dapat diketahui kebutuhan zebra cross 

antara yang dibutuhkan dan yang sudah terpasang di Kota Semarang 

masih kurang, ini dapat dilihat dari tabel bahwa zebra cross yang 
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dibutuhkan sebanyak 62 tetapi yang terpasang sebanyak 42. Hal ini 

dapat dilihat dari keterangan grafik di bawah ini: 

 

Grafik kebutuhan zebra cross di Kota Semarang tahun 2009 

 

Tabel 5 

Kebutuhan jembatan penyeberangan orang di Kota Semarang tahun 2009 

No Perlengkapan Lalu Lintas Dibutuhkan Terpasang 

1 
Kebutuhan jembatan 
penyeberangan orang 

25 15 

 

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Semarang 2009 

 

Dari data tersebut dapat diketahui kebutuhan jembatan 

penyeberangan orang antara yang dibutuhkan dan yang sudah 

terpasang di Kota Semarang masih sangat kurang, ini dapat dilihat 
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dari tabel bahwa jembatan penyeberangan orang yang dibutuhkan 

sebanyak 25 tetapi yang sudah dibangun baru 15. Hal ini dapat dilihat 

dari keterangan grafik di bawah ini: 

 

Grafik Jembatan penyeberangan orang di Kota Semarang tahun 2009 

 

 

Tabel 6 

Kebutuhan alat pemberi isyarat di Kota Semarang tahun 2009 

No 
Perlengkapan 

Lalu Lintas 
Berfungsi 

Tidak 

Berfungsi 

1 
Alat pemberi 
isyarat 

78 5 

 

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Semarang 2009 
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Dari data tersebut dapat diketahui kondisi alat pemberi isyarat 

di Kota Semarang dalam keadaan baik, itu terbukti dari data bahwa 78 

alat pemberi isayarat berfungsi dengan baik dan hanya 5 alat pemberi 

isyarat yang tidak berfungsi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan 

grafik di bawah ini: 

 

Grafik kebutuhan alat pemberi isyarat lalu lintas  

di Kota Semarang tahun 2009 

 

 

4.1.2 Jumlah Sepeda Motor dan Pelanggaran Lalu Lintas yang 

Diakibatkan oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang 

Berdasarkan data dari Polda Semarang bagian kasi STNK, jumlah 

sepeda motor pada tahun 2005 sebanyak 28.612 unit, tahun 2006 sebanyak 

33.142 unit, tahun 2007 sebanyak 42.305 unit, dan tahun 2008 sebanyak 

80.532 unit. Jumlah sepeda motor di Kota Semarang dapat digambarkan 
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melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 7 

Jumlah sepeda motor dari tahun 2005-2008 

No Tahun Jumlah sepeda motor 

1 2005 28.612 unit 

2 2006 33.142 unit 

3 2007 42.305 unit 

4 2008 80.532 unit 

Sumber data: Polda Semarang bagian kasi STNK 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah sepeda motor dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah sepeda motor yang 

sangat tinggi terjadi pada tahun 2007-2008, kenaikannya hampir 100% dari 

tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari keterangan grafik di bawah ini:  
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Kenaikan harga BBM tidak mempengaruhi pembelian sepeda motor, 

apalagi diimbangi dengan murahnya harga kendaraan bermotor, terutama 

sepeda motor yang bisa dibeli secara kredit dan dengan uang muka yang 

terjangkau. Peningkatan jumlah sepeda motor ini juga menandakan semakin 

rendahnya kualitas pelayanan transportasi masal di Kota Semarang.  

Hal ini juga dikatakan oleh Wahono bagian kasi STNK di Polda 

Semarang mengatakan bahwa: 

“Naiknya harga bensin tidak mempengaruhi pertambahan jumlah 
sepeda motor di Kota Semarang, apalagi saat ini banyak dealer sepeda 
motor yang memberikan kredit pada orang yang akan membeli sepeda 
motor dan ada juga dealer yang tanpa uang muka untuk membeli motor 
tersebut” (wawancara, 1 Juli 2009). 

 

Banyaknya jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun juga membawa 

dampak positif dan negatif. dampak positifnya adalah mempermudah dan 

mempercepat perpindahan orang dari tempat satu ke tempat yang lainnya 

tanpa banyak waktu dan menghemat biaya. Sedangkan dampak negatifnya 

adalah peningkatan kadar CO2 dan debu di Kota Semarang, serta dapat 

menyebabkan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. 

Berdasarkan data dari Satlantas POLWILTABES Semarang, jumlah 

pelanggaran lalu lintas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Hal ini terjadi dikarenakan jumlah sepeda motor di Kota Semarang terus 

bertambah. Jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di 

Kota Semarang dari tahun 2005-2008 dapat digambarkan melalui tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 8 

Data jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor 

 dari tahun 2005-2008 

No Tahun 
Jumlah pelanggaran lalu lintas 

oleh sepeda motor 

1 2005 5.468 

2 2006 6.435 

3 2007 10.651 

4 2008 17.327 

Sumber data: Satlantas POLWILTABES Semarang 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pelanggaran lalu lintas dari 

tahun ke tahun terus mengalami pertambahan, terutama pada tahun 2007-

2008. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 
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Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda 
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motor ini disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang lalu lintas dan 

sifat pengendara sepeda motor yang  semaunya sendiri tanpa memikirnya 

peraturan yang berlaku. 

Hal ini juga dikatakan oleh Ronius Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang: 

“Faktor utama penyebab terjadi pelanggaran lalu lintas adalah 
manusia, karena kedisiplinan, kepentingan dan kebutuhanlah terkadang 
manusia sengaja atau tidak sengaja tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, 
padahal hal ini akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain” 
(wawancara, 25 Mei 2009). 

 

Dari hasil observasi (24 Mei 2009), selain masalah di atas, masalah 

pelanggaran lalu lintas juga dapat dilihat dari budaya masyarakat yang 

instan dan tidak mau bersusah payah untuk mendapatkan SIM, mereka lebih 

suka membeli SIM kepada Polisi (orang dalam) dari pada ikut tes dalam 

membuat SIM. Cara mendapatkan SIM seperti ini sudah tidak asing lagi di 

hampir semua wilayah Kota Semarang, padahal SIM merupakan lisensi 

resmi yang dapat membuktikan kelayakan seseorang untuk dapat 

mengendarai kendaraan sehingga tidak membahayakan keselamatan dirinya 

dan orang lain. Dari hasil wawancara dengan 11 orang pelanggar lalu lintas, 

9 orang mengatakan mereka mendapatkan SIM dengan cara membeli dari 

Polisi (orang dalam). 

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Ronius Hakim Pengadilan Negeri: 

“Jika cara mendapatkan SIM saja sudah melalui cara yang tidak jujur, 
maka tidaklah mengherankan apabila pengendara sepeda motor belum 
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mempunyai kesiapan psikis walaupun sudah siap secara fisik (umur dan 
kondisi tubuh sudah mencukupi), sehingga kurang mempertimbangkan 
faktor resiko keselamatan di jalan. Ketidaksiapan psikis pengendara ini 
kemudian akan menyebabkan seorang pengendara kehilangan sensitifitas 
atas apa yang dimilikinya, hingga menganggap pelanggran lalu lintas adalah 
hal yang biasa dalam berkendara” (wawancara 25 Mei 2009). 

 

 Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari perilaku pengendara 

sepeda motor di jalan raya yang lebih menekankan kepentingan masing-

masing pengendara, terlebih disaat jalanan macet. Akibatnya pengendara 

cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada, seperti penggunaan 

helm standar yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai 

kendaraan senaknya sendiri, serta minimnya sikap untuk saling menghargai 

dan menghormati antar sesama pengguna jalan.  

4.1.3 Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara 

Sepeda Motor di Kota Semarang 

Unsur manusia merupakan unsur yang dominan penyebab 

utama terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan kemacetan dan 

kecelakaan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran 

hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-

masalah lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan 

manusia seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, salah 

memperkirakan jarak, tidak punya SIM, waktu atau kecepatan, tidak 

mengerti maksud rambu-rambu lalu lintas (minimnya pengetahuan 

tentang peraturan lalu lintas).  
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Dalam beberapa tahun ini pelanggaran dan kecelakaan lalu 

lintas yang sangat tinggi disebabkan oleh kesalahan manusia karena 

manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. 

Sering kali kecelakaan terjadi karena mengendarai sepeda motor 

dengan kecepatan yang tinggi, mengantuk, dan melanggar rambu-

rambu lalu lintas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermawan salah seorang 

pelanggar lalu lintas mengungkapkan bahwa: 

“Sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas paling 
sering adalah manusia, karena kebutuhan manusia yang berbeda-
beda, sifat manusia yang bervariasi, dan tingkat pendidikan yang 
berbeda dari satu dan yang lain” (wawancara 16 Juli 2009). 

 

Hal ini juga dipertegas oleh Satrio Wibowo Kasatlantas 

POLWILTABES Semarang: 

“Dari hasil operasi dijalan yang menyebabkan pelanggaran lalu 
lintas terbesar adalah faktor manusia dan hampir 70%. itu 
disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas, seperti 
dapat dicontohkan kebanyakan orang yang saat ini lebih suka 
membeli SIM dari pada mengikuti tes (wawancara 29 Mei 2009). 

 

Salah satu yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas karena 

faktor manusia adalah kecerobohan. Sikap ceroboh adalah karena 

gegabah atau ketidak hati-hatian pengendara dalam mengendarai 

sepeda motor. Sikap ceroboh ini dapat membahayakan diri sendiri 

dan orang lain. 
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Seperti yang dilakukan Wahyu Setiadi, salah seorang 

pelanggar lalu lintas, mengatakan bahwa: 

“Saat saya akan pergi ke pasar ikan, saya lewat daerah Johar. 
Setelah sampai di perempatan Johar, saya lurus saja, lalu ada Polisi 
yang menghampiri saya dan menuntun saya ke pos Polisi. Lalu saya 
dijelaskan oleh polisi tersebut ternyata jalan ini adalah jalan satu 
arah. Saya diperlihatkan rambu jalan di dekat Pos Polisi, tapi saya 
tidak tahu artinya. Kemudian polisi langsung memberikan saya surat 
tilang” (wawancara 16 Juli 2009). 

 

Pelanggaran yang dilakukan Wahyu selain dapat 

membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan keselamatan 

orang lain, karena jalan searah adalah jalan yang hanya boleh dilalui 

satu arah, berbeda dengan jalan dua arah yang bisa dilalui dua arah. 

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Liana salah seorang 

pelanggar lalu lintas, mengatakan bahwa: 

“Saat saya akan pulang rumah, saya sudah memakai jaket yang 
tipis, karena Saya berfikir sudah sore dan tidak terlalu panas. Tapi 
setelah sampai di daerah simpang lima saya merasa kulit saya seperti 
terbakar. Lalu  saya putuskan untuk menambah kecepatan motor 
saya, setelah sampai di perempatan MT Haryono, lampu lalu lintas 
sudah berwarna kuning, tapi saya terobos saja dan ada Polisi yang 
mengejar saya, lalu saya disuruh untuk menepi dan saya diberi 
pilihan Polisi untuk mengikuti sidang atau membayar ke bank dan 
saya memilih untuk ikut sidang saja” (wawancara 16 Juli 2009). 

 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Liana terjadi karena Liana 

saat itu sudah tidak tahan dengan panas dari sinar matahari selain itu 

Liana juga tidak tahu kalau ada Polisi yang bertugas di tempat itu 
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maka dia melanggar lampu lalu lintas. 

Faktor manusia kedua yang menyebabkan pelanggaran lalu 

lintas adalah kesengajaan. Sikap sengaja berarti melakukan sesuatu 

dengan sadar dan tidak ada paksaan dari orang lain. Bila pengendara 

sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas karena kesengajaan, 

maka akan merugikan diri sendiri. 

Seperti yang dilakukan oleh Mustakim, salah seorang 

pelanggar lalu lintas, mengatakan bahwa: 

 “Saat saya akan membeli kardus makanan di daerah Ngaliyan, 
saya memang tergesa-gesa karena kardus itu harus sudah siap pada 
sore nanti. Padahal kacamata saya masih diperbaiki di optik karena 
terlalu longgar kalau dipakai. Lalu saya memutuskan untuk naik 
motor dengan pelan-pelan. Sewaktu ada lampu merah saya sudah 
berhenti, tapi ada polisi yang menghampiri saya, kata Polisi tersebut 
saya melewati batas marka jalan” (wawancara 16 Juli 2009). 

 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Mustakim diakibatkan 

karena kecerobohannya sendiri, seharusnya dia tidak naik motor 

sebelum kacamatanya selesai diperbaiki. Karena kecerobohannya dia 

melanggar batas marka jalan, dia melanggar batas marka jalan karna 

dia tidak bisa melihat dengan jelas pada jarak yang dekat. 

Berbeda dengan apa yang dikatakan dengan Julham, pelanggar 

lalu lintas, mengatakan bahwa: 

“Setelah maghrib saya akan membeli makanan di tembalang, 
karena di sepanjang jalan yang akan saya lalui jarang ada operasi 
maka saya putuskan untuk tidak membawa helm. Tetapi tiba-tiba ada 
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operasi di depan patung UNDIP Tembalang, saya mau berbalik arah 
tapi sudah tidak bisa dan Saya diberikan surat tilang oleh Polisi 
tersebut” (wawancara tanggal 16 Juli 2009). 

 

Berbeda pula dengan apa yang dikatakan oleh Widiyanto, 

pelanggar lalu lintas, mengatakan bahwa: 

“Saat itu saya ingin menservis motor saya di bulu gede karena 
suara mesin motor saya suaranya kasar, karena rumah saya dan 
bengkel motor saya dekat maka saya putuskan untuk tidak membawa 
helm, ternyata saat saya menoleh ke pos polisi ada polisi yang 
berjaga dan saya dikejar oleh polisi tersebut dan akhirnya diberi 
surat tilang” (wawancara tanggal 16 Juli 2009). 

 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Julham dan Widiyanto 

adalah sama-sama tidak membawa helm. Mereka tidak membawa 

helm karena mereka tidak menyangka akan ada polisi yang bertugas 

saat itu, tapi ternyata ada polisi yang bertugas dan mereka ditilang 

oleh polisi tersebut. Sebenarnya Mustakim, Julham, dan Widiyanto 

tidak akan terkena tilang dari polisi bila mau mematuhi peraturan 

lintas. Peraturan lalu lintas itu ada untuk dipatuhi, bukan untuk 

dilanggar. 

Faktor manusia ketiga yang menyebabkan pelanggaran lalu 

lintas adalah kelalaian. Sikap lalai dapat dikatakan juga lupa atau 

perbuatan yang dilakukan tidak disengaja. Bila pengendara sepeda 

motor melakukan pelanggaran lalu lintas karena lalai, maka akan 

merugikan diri sendiri. 
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Seperti yang dikatakan oleh Harmanto, pelanggar lalu lintas, 

mengatakan bahwa: 

“Siang itu saya ingin membelikan hand phone untuk anak saya 
karena anak saya mendapat nilai ujian yang baik. Lalu saya 
memutuskan untuk membeli hand phone tersebut di anameli 
pandanaran. Lalu istri saya menelpon saya kalau SIM saya tertinggal 
di tas kerja, tapi saya tetap melanjutkan perjalanan, setelah saya 
sampai di daerah kalibanteng ternyata sedang ada operasi lalu lintas 
dan saya disuruh berhenti untuk menunjukkan kelanggkapaan surat-
surat sepeda motor saya. Karena SIM saya tertinggal, saya kena 
tilang oleh Polisi” (wawancara 16 Juli 2009). 

 

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Harmanto terjadi 

karena dia tergesa-gesa untuk membelikan hand phone anaknya 

yang mendapat nilai ujian yang baik. Karena senangnya dia sampai 

lupa kalau SIM nya masih diletakkan di dalam tas kerjanya dan dia 

tidak menyangka akan ada polisi yang patroli saat itu. 

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Susanto, pelanggar 

lalu lintas, mengatakan bahwa: 

“Waktu itu saya akan belanja di super swalayan sampangan 
jam 7 malam, lalu saya meminjam motor teman saya karena motor 
saya lampunya mati. Setelah sampai di trangkil ternyata ada operasi 
lalu lintas karena untuk mengurangi pencurian sepeda motor. Lalu 
saya dimintai SIM dan STNK oleh polisi, lalu saya bilang dengan 
polisi tersebut kalau STNK motornya tertinggal karena saya pinjam 
motor dari teman saya dan saya langsung ditilang oleh polisi 
tersebut” (wawancara 16 Juli 2009). 

 

Dari hasil wawancara dengan pelanggar lalu lintas dapat 

diambil kesimpulan bahwa pelanggar lalu lintas pernah melanggar 
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peraturan lalu lintas sebanyak 2 sampai 6 kali. Ini menunjukkan 

tingkat pelanggaran lalu lintas cukup tinggi dengan ditemukannya 

pelanggar lalu lintas yang pernah melanggar sampai 6 kali, itupun 

yang diketahui oleh polisi dan ada banyak yang tidak diketahui oleh 

polisi. 

 Bila dilihat dari usia pelanggar lalu lintas kebanyakan yang 

melanggar peraturan lalu lintas adalah pada usia remaja yaitu 

berkisar dari usia 21 samapi 27 tahun. Ini menunjukkan betapa 

rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya berlalu lintas dengan 

baik dan aman. 

Tingkat pengetahuan pelanggar lalu lintas tentang undang-

undang no. 14 tahun 1992  bab VII tentang tata cara berlalu lintas 

juga banyak yang tidak tahu walaupun ada yang tahu tapi hanya 

sedikit saja itupun masih lupa-lupa ingat. Selain itu, dalam 

kepemilikan SIM, masyarakat lebih suka membeli dari pihak dalam 

(oknum polisi) dari pada ikut tes. Mengikuti tes memang agak sulit, 

tapi akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan lalu lintas. Apalagi bila kita tidak tahu arti dari rambu-

rambu petunjuk jalan, maka dapat membahayakan diri sendiri dan 

orang lain. 

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang 

tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi 
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didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai 

sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang 

berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti 

mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Apabila seseorang 

mematuhi hukum hanya karena takut pada sanksinya, maka salah 

satu akibatnya adalah penegakan hukum tersebut harus diawasi agar 

tercipta mental pengendara yang baik. 

Tingkah laku manusia sebagai pemakai jalan memiliki 

perbedaan dalam kepentingannya masing-masing. Faktor 

kepentingan inilah yang sering kali mengakibatkan terjadinya 

kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Masyarakat belum mengerti 

dan memahami bahwa kesadaran berlalu lintas di jalan merupakan 

suatu kepentingan bersama, maka diharapkan masyarakat harus 

memiliki kesadaran hukum berlalu lintas supaya terciptakan keadaan 

dan situasi yang lancar, aman, dan tertib, sehingga pemakai jalan 

lainnya selamat sampai tujuan.  

Dari hasil observasi juga ditemukan bermacam-macam 

pelanggaran yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor, yaitu: 
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Gambar 1 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hal Dilarang Berbelok 

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa ada pengendara 

sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan 

berbelok ke kanan, pada hal di gambar menunjukkan sudah ada 

rambu-rambu lalu lintas dilarang berbelok ke kanan. Pengendara 

sepeda motor tersebut melanggar peraturan lalu lintas pasal 61 ayat 1 

yang berbunyi “ Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-

rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu 

lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, 

kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan 

dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1(satu) bulan atau denda setingi-tingginya Rp. 

1000.000,- (satu juta rupiah). 
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Gambar 2 Sepeda Motor Tidak Ada Plat Nomor Polisinya 

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa ada pengendara 

sepeda motor yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas 

karena sepeda motornya tidak  ada plat nomor polisinya. Pengendara 

motor tersebut melanggar pasal 57 ayat 2 yang menyebutkan 

“Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi 

dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor 

kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 

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

atau denda setinggi-tingginya Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah). 
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Gambar 3 Pelanggaran Lalulintas dalam Hal Melebihi Kapasitas Muatan 

Pada gambar 3 dapat dilihat sebuah sepeda motor ditumpangi 

oleh tiga orang, hal ini melebihi kapasitas kegunan sepeda motor 

yang seharusnya sepeda motor maksimal hanya boleh ditumpangi 

dua orang saja. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pengendara Sepeda Motor Tidak Memakai Helm 

Dari gambar 4 dapat dilihat ibu dan anak yang sedang naik 

motor dan tidak memakai helm. Itu merupakan suatu pelanggaran 

lalu lintas tapi yang terpenting kegunaan dari helm adalah untuk 

melindungi kepala pengendara dari benturan. 
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Gambar 5 Pengendara Sepeda Motor Melewati Marka Jalan 

Dari gambar 5 menunjukkan seorang pengendara sepeda motor 

yang melewati marka jalan. Hal semacam itu dapat membahayakan 

keselamatan diri sendiri karena dapat beresiko tertabrak motor dari 

arah berlawanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Pengendara Sepeda Motor Tidak Memakai Helm Standar 

Dari gambar 6 pengendara dapat dilihat pengendara sepeda 

motor tidak memakai helm yang standar. Helm yang standar harus 

melindungi seluruh kepala bagian belakang dan mempunyai tali 
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untuk diikatkan pada dagu agar helm bisa menempel dengan erat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hal Dilarang Parkir 

Dari gambar 7 dapat dilihat rambu dilarang parkir dengan 

jelas, tapi masih tetap saja digunakan untuk parkir motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hal Dilarang Berhenti 

 

Dari gambar 8 dapat dilihat dengan jelas bahwa ada rambu 

yang melarang untuk berhenti, tapi masih ada juga pengendara 

sepeda motor yang berhenti didekat rambu. Hal semacam itu dapat 



67 
 

 

meyebabkan kemacetan lalu lintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 9 Pelanggaran Lalu lintas Karena Melanggar Lampu Lalu Lintas 

 

Dari gambar 9 dapat dilihat lampu lalu lintas sudah 

menunjukkan lampu merah tapi masih ada saja pengendara sepeda 

motor yang melanggarnya. Ini dapat menyebabkan terjadinya 

tabrakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hal Dilarang Berbelok 

 

Berdasarkan gambar 10 dapat dilihat bahwa ada pengendara 
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sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan 

berbelok ke kiri, padahal di gambar menunjukkan sudah ada rambu-

rambu lalu lintas dilarang berbelok ke kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 11 Pelanggaran Lalu lintas dalam Hal Rambu Dilarang Melintas 

 

Dari gambar 11 dapat diketahui sudah ada rambu yang 

melarang untuk melintas tapi masih saja ada yang melewati rambu 

tersebut, ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain karena 

dapat mengakibatkan tabrakan. 

4.1.4 Tindakan Kongkrit Aparat Penegak Hukum dalam 

Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara 

Sepeda Motor di Kota Semarang 

Jajaran aparat POLWILTABES Semarang membentuk tim 

khusus yang dinamakan Satlantas yang bertugas membantu dalam 

mengatasi berbagai masalah lalu lintas, adapun cara efektif yang 
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dilakukan Satlantas dalam bertugas dengan cara menggelar patroli 

lalu Iintas. Patroli lalu lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang 

dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan 

pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat 

pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan bagi 

pemakai jalan, menemukan dan menindak pelanggaran lalu lintas 

serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

persiapan yang dilalukan Patroli lalu lintas adalah meliputi 

kelengkapan perorangan dan kelengkapan kendaraan. Kelengkapan 

perorangan meliputi: surat-surat pengenal identitas perorangan, surat 

perintah tugas, tilang, buku atau kertas catatan, senjata organik 

perorangan beserta kelengkapan pendukung antara lain borgol, 

tongkat Polisi, jas hujan, dan peluit. Sedangkan kelengkapan 

kendaraan meliputi: kendaraan roda dua yang terdiri dari rotator, 

sirine, dan helm. Kendaraan roda empat terdiri dari surat-surat 

kendaraan, ban cadangan, traffic coen, senjata api, segi tiga 

pengaman, dan buku patroli. 

Jenis Patroli Lalu Lintas ada dua macam yaitu operasi rutin 

dan operasi khusus. Operasi rutin kepolisian bidang lalu lintas 

diarahkan terhadap sasaran rutin yang telah dirumuskan dalam 

program dan anggaran Polri yang telah dirumuskan dalam program 
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dan anggaran Polri yang diselenggarakan sepanjang tahun oleh 

seluruh kekuatan operasional Polri bidang lalu lintas yang tergelar 

diseluruh kewilayahan dan kesatuan fungsi lalu lintas. Sedangkan 

operasi khusus adalah operasi khusus dilaksanakan apabila gangguan 

kelancaran lalu lintas diwilayah tertentu dianggap cukup meresahkan 

dan dianggap perlu (hasil observasi 3 Juni 2009). 

Waktu Patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus lalu 

lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang lalu 

lintas seperti jam masuk dan pulang sekolah atau kantor, jam padat 

arus pemberangkatan bis antar Propinsi. 

Di dalam melaksanakan Patroli lalu lintas, jajaran Satlantas 

selalu berupaya melalukan sesuatu dengan sistematis dan terpadu 

serta terencana supaya tercapai cita-cita dan tujuan. 

Cara-cara yang ditempuh dalam pelaksanaan Patroli lalu lintas 

yaitu dengan menindak pelanggaran lalu lintas, memberikan 

tindakan edukatif serta tindakan yuridis. Pelaksanan penindakan 

pelanggaran lalu lintas di lakukan dengan dua cara yaitu:  

a. Penindakan bergerak atau hunting  

yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan 

patroli yang bersifat insidentil (sewaktu-waktu), serta bersifat 

ofensif (menyinggung) terhadap pelanggaran yang tertangkap 

tangan dan bagi petugas tidak perlu dilengkapi dengan surat 
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perintah tugas. 

Seperti yang diungkapkan oleh Satrio Wibowo 

Kasatlantas POLWILTABES Semarang mengatakan: 

 “Bila ada pelanggar lalu lintas dan ada Polisi yang 
melihat pelanggaran tersebut, Polisi yang bertugas dapat 
langsung menyita SIM, STNK, atau motor tersebut dan 
memberikan surat tilang pada pelanggar lalu lintas”  
(wawancara 1 Juli 2009). 

 

b. Penindakan di tempat atau stationer yaitu cara melaksanakan 

pemeriksaan kendaraan bermotor seperti pada saat operasi rutin 

di jalan raya 

Penindakan bergerak dilaksanakan pada saat petugas 

sedang melakukan Patroli lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan 

penjagaan lalu lintas (persimpangan, perempatan dan ruas jalan). 

Penindakan di tempat pelaksanaan harus terlebih direncanakan 

terlebih dahulu, dilengkapi dengan surat perintah tugas, harus 

dipimpin oleh perwira, lokasinya ditetapkan, sasaran 

diprioritaskan dan dapat dilaksanakan secara bergabung dengan 

instansi terkait seperti Pemda, DLLAJ, Jasa Rahaja (observasi 3 

Juni 2009). 

Patroli lalu lintas berhak memberikan sanksi bagi 

pelanggar lalu lintas yang berupa surat tilang yaitu surat bukti 

pelanggaran lalu lintas tertentu, yang merupakan salah satu 

bentuk pemeriksaan cepat yang diberlakukan khusus terhadap 
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pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu yang kriterianya 

meliputi pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak 

perlu alat untuk membuktikan, dan tidak perlu keterangan ahli. 

Bentuk dan administrasi tilang diberikan bagi pelanggar 

lalu lintas, adapun bentuk dan formatnya merupakan berita acara 

yang disederhanakan sehingga dalam tilang tercantum catatan 

Polisi tentang identitas pelanggar, jenis pelanggar, lokasi 

pelanggarannya, barang bukti yang di minta, waktu pelaksanaan 

sidang serta catatan untuk pengadilan dan kejaksaan, dan data 

penindak lengkap dengan tanda tangan. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti surat 

tilang terdiri dari 4 lembar atau rangkap 4 dan masing-masing 

lembar berlainan warna. Merah untuk pelanggar, hijau untuk 

pengadilan, putih untuk kejaksaan, dan kuning untuk Polri. 

Adapun surat tilang berfungsi sebagai surat panggilan ke 

pengadilan negeri, sebagai pengantar untuk pembayaran denda 

ke bank atau panitera serta sebagai tanda penyitaan atas barang 

bukti yang disita seperti SIM, STNK, dan kendaraan bermotor 

(observasi 3 Juni 2009). 

Dari hasil wawancara dengan Satrio Wibowo Kasatlantas 

POLWILTABES Semarang, dalam pelaksanaan pemberian 

sanksi berupa surat tilang, Polantas terlebih dahulu melakukan:  
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a. Sistem Penindakan yang terdiri dari 2 alternatif  

pelaksanaan penindakan yaitu:  

1) AIternatif I ditentukan bagi pelanggar yang mau 

mengakui kesalahannya, pelanggar bersedia bayar 

denda ke bank dan diwakili oleh petugas yang ditunjuk 

Polri serta formuIir tilang yang disampaikan warna 

merah. 

2) Alternatif II diperuntukan terhadap pelanggar yang 

tidak mengakui kesalahan, menentang petugas dengan 

cara tidak mau tanda tangan dan atau pelanggar yang 

melakukan pelanggaran pada ruas jalan yang 

ditetapkan sebagai Pilot Proyek Tertib Lalu Lintas 

(wawancara 29 mei 2009). 

b. Prosedur dan Mekanisme Tilang  

Dari hasil wawancara dengan Satrio Wibowo 

Kastlantas POLWILTABES Semarang, Polri selaku aparat 

penegak hukum serta penyidik bertugas memberikan sanksi 

bagi pelanggaran lalu lintas antara lain: 

1) Menindak pelanggar baik dengan alternatif I maupun 

alternatif II. 

2) Adapun prosedur pelaksanaan tilang alternatif  I 

berupa: 
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a) Polri menindak dengan menggunakan formuIir 

warna merah. 

b) Menyarankan pelanggar dalam kesempatan pertama 

bayar denda ke bank (maksimal dalam batas waktu 

5 hari).  

c) Setelah pelanggar membayar denda ke bank dan 

pihak bank telah memberikan validasi berupa cap 

registrasi, maka Polri akan segera mengembalikan 

barang bukti yang disita.  

d) Berkas tilang akan di tujukan secara komulatif oleh 

petugas bank ke PN sedangkan sidang dihadiri oleh 

wakil yang ditunjuk (wawancara 29 Mei 2009). 

3) Menurut Satrio Wibowo Kastlantas POLWILTABES 

Semarang prosedur pelaksanaan tilang alternatif II 

meliputi: 

a) Polri menindak dengan mengunakan formulir warna 

merah. 

b) Dalam penetapan hari sidang harus memperhatikan 

ketetapan yang telah ditentukan oleh pengadilan. 

c) Jelaskan kapan dimana pelanggar harus menghadari 

sidang. 

d) Bila pelanggar tidak hadir, penyidik berkewajiban 
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menyampaikan dengan 2 kali memanggil dan 

untuk ke-3 kalinya langsung melakukan 

penangkapan. 

e) Pengembalian barang bukti menunggu selesainya 

sidang dan dengan bukti setelah pelanggar 

membayar denda ke panitera pengadilan 

(wawancara 29 Mei 2009). 

Joko Susilo Kanit POLWILTABES Semarang mengatakan 

setiap pelanggar lalu lintas diberikan sanksi berupa surat tilang, jika 

ada pelanggar tidak memiliki beberapa surat penting maka denda 

yang diberikan juga lumayan besar tergantung kesalahannya 

(wawancara 29 Mei 2009). 

Namun terkadang aparat penegak hukum sendiri tidak tegas 

dalam memberikan sanksi, yang ada kolusi dan suap di tempat, 

banyak sekali oknum Polri bersikap demikian, sehingga masyarakat 

terbiasa dalam hal suap menyuap, jika mereka tertangkap basah 

melakukan pelanggaran, ini menandakan peraturan belum bisa 

ditegakkan.  

Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu pelanggar lalu lintas 

menyatakan aparat kita belum siap menegakkan hukum, oknum Polri 

terkadang menjual hukum untuk kepentingan diri sendiri, tawar-

menawar harga pun terjadi, jika sudah ada kesepakatan maka si 
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pelanggar tidak diberikan surat tilang namun sebagai penggantinya 

mereka harus membayar denda yang sudah disepakati bersama 

(wawancara, 30 Mei 2009 ). 

Karena banyak polisi yang tidak tegas pada pelanggar lalu 

lintas maka banyak juga pelanggar lalu lintas yang memberikan uang 

pada Polisi agar pelanggar lalu lintas tidak diberikan surat tilang. 

Seperti yang dikatakan oleh Yuwono Sudarso, pelanggar lalu 

lintas mengatakan bahwa: 

"Saya tidak mau berurusan dengan PoIisi karena masalah bisa 
bertambah rumit, dan jika kedapatan atau ketangkap basah patroli 
Polantas, bahwa saya melanggar lalu Iintas, maka tindakan yang 
saya lakukan membayar denda administrasinya saja bahkan denda 
tersebut bisa ditawar tergantung jenis pelanggarannya (wawancara 
30 Mei 2009).  

 

4.1.5 Kendala-Kendala yang Dihadapi Polantas POLWILTABES 

Semarang dalam Melaksanakan Tugas Untuk Menangani 

Pelanggaran Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Pengendara 

Sepeda Motor 

Aparat Polantas dalam menjalankan tugasnya sering 

melibatkan berbagai pihak. Kerjasama antar berbagai pihak sangat 

diperlukan. Menurut Satrio wibowo, hal yang mendorong adanya 

kerjasama Polantas dengan pihak-pihak terkait (DLLAJ) adalah suatu 

kewajiban. "Ya,  itu memang suatu kewajiban bagi kami selaku aparat 

Polantas untuk menangani pelanggaran lalu lintas. Demikian juga 
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anggota DLLAJR, Saya rasa DLLAJR mempunyai kewajiban yang 

sama untuk menertibkan lalu lintas".  

Hal ini juga dikemukakan oleh Joko Susilo Kanit Polantas 

POLWILTABES Semarang mengatakan bahwa: 

"Menangani pelanggaran lalu lintas memang sudah kewajiban 
aparat Kepolisian. Dan menangani pelanggaran lalu lintas sudah 
ditempuh dengan jalur hukum" (wawancara 29 Mei 2009). 

 

Aparat Polantas dalam menjalankan tugasnya sering 

menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya mobil untuk 

melakukan patroli lalu lintas, waktu akan operasi biasanya ada yang 

memberi tahu bahwa akan ada operasi jadi pengendara sepeda motor 

tidak lewat jalan yang dioperasi oleh polisi, pelanggar lalu lintas tidak 

mengakui kesalahannya, pelanggar lalu lintas yang akan ditilang ada 

yang melarikan diri. 

 Seperti yang dikatakan oleh Satrio Wibowo, dalam 

melaksanakan tugas Polisi sering menghadapi kendala-kendala. 

Berbagai macam kendala di antaranya: pelanggar susah diajak 

kerjasama, pada waktu operasi pengendara biasanya langsung berbalik 

arah atau bahkan melarikan kendaraannya secepat mungkin untuk 

menghindari operasi sehingga membuat polisi sedikit mengeluarkan 

tenaga dengan mengejarnya. Selain itu, pada waktu operasi 

berlangsung kadang ada pengendara yang malas-malasan menunjukan 

surat-suratnya ke aparat. Hal-hal tersebut yang membuat kendala bagi 
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aparat dalam menjalankan tugasnya (wawancara 29 Mei 2009). 

 

4.2   Pembahasan 

4.2.1 Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara 

Sepeda Motor di Kota Semarang 

Pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor dari tahun 2005 

sampai tahun 2008 terjadi pada puncaknya pada tahun 2008 yang 

berjumlah 17.327 pelanggar. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas 

oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang ada tiga, yaitu faktor 

manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan raya.  

Faktor manusia meliputi perilaku dan pengetahuan tentang 

berkendara di jalan raya. Faktor manusia merupakan faktor yang 

paling tertinggi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. 

Hal ini dapat diketahui dari bagaimana cara pengendara sepeda motor 

membuat SIM, kebanyakan mereka membuat SIM dengan cara 

membeli pada orang dalam (oknum Polisi) dan tidak mau membuat 

SIM dengan jalan yang sudah ditentukan, selain dari cara membuat 

SIM hal lain juga dapat diketahui dari minimnya pengetahuan tentang 

undang-undang lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi akibat kecerobohan, 

kelalaian, kesengajaan manusia dan kurangnya kesadaran hukum di 

jalan raya. Masyarakat sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, 
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padahal makna dari rambu-rambu lalu lintas sangat membantu 

masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.  

 

Pendapat di atas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs 1995: 

334) penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak 

disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem 

indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang 

tata cara berlalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling 

dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan 

didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran 

dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti 

aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang 

diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. 

Seharusnya masyarakat memiliki mental mentaati peraturan 

perundang-undangan lalu lintas tanpa adanya paksaan, tetapi 

kebanyakan masyarakat cenderung taat pada peraturan lalu lintas 

ketika ada petugas Polantas yang bertugas, bukan karena kemauannya 

sendiri melainkan adanya ketakutan pada adanya operasi lalu lintas 

ataupun sanksi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum lalu 

lintas masyarakat sangat kurang. 

Banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat sarana dan 

prasarana rambu-rambu lalu lintas yang kurang, ruas jalan yang rusak 



80 
 

 

dan berlubang serta tidak adanya pelebaran jalan, dan kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kebutuhan dan 

kepentingan selalu mendominasi manusia untuk melakukan suatu 

pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun berat. Sanksi hukum 

sudah diberlakukan bagi yang melanggar peraturan lalu lintas, sanksi 

hukum tersebut berupa surat tilang atau denda administrasi, serta 

hukum pidana jika ada yang merugikan orang lain atau memakan 

korban jiwa orang lain karena kelalaian kita saat mengemudikan 

kendaraan atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 

Dampak dari banyaknya pelanggaran lalu lintas menyebabkan 

tingginya kecelakaan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas harus dikurangi sedikit demi sedikit dengan 

cara pembenahan pada diri sendiri dan sadar akan pentingnya 

berkendara dengan baik dan benar. 

 

4.2.2 Upaya Satlantas POLWILTABES Semarang dalam Mengurangi 

Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota 

Semarang 

Dalam memberi pelayanan dan perlindungan hukum pada 

masyarakat khususnya di bidang lalu lintas,  jajaran aparat 

POLWILTABES Semarang khususnya Polantas tiap hari 

Bhayangkari atau HUT Polri selalu mengadakan pameran yang 
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bertema disiplin berlalu lintas di jalan raya.  Pameran tersebut 

berisikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lalu lintas, 

misalnya berbagai foto yang mengambarkan terjadinya kecelakaan di 

jalan maupun gambar rambu-rambu lalu lintas dan pemakaian helm 

yang benar guna keselamatan di jalan raya. Pameran tersebut 

bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami masalah 

lalu lintas, serta bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya disiplin berlalu-lintas. 

Jika tingkat kesadaran masyarakat meningkat, berarti 

masyarakat pula ikut berpartisipasi menciptakan kelancaran dalam 

berlalu lintas. Sebaliknya dengan adanya pameran tersebut 

membantu pula usaha Polantas dalam memberikan penerangan 

secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan  yang 

dilakukan oleh Polantas, sehingga masyarakat mengerti dan 

memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan kelancaran 

lalu lintas. 

Pendapat di atas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

(Bahtiar, 1994:1) peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat 

sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum mempunyai 

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat, 

menangani kejahatan, dan menangani masalah lalu lintas baik dalam 

bentuk penindakan ataupun bentuk pencegahan kejahatan, agar para 

anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman 
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dan tentram. 

Sasaran kongkrit yang ditempuh jajaran aparat 

POLWILTABES khususnya Satlantas Kota Semarang dalam 

melakukan penyuluhan dan pengarahan mengenai pendidikan 

masyarakat di bidang lalu lintas di bagi menjadi dua, yaitu: 

a. Masyarakat Terorganisir 

Masyarakat terorganisir meliputi: penjaga keamanan 

sekolah, satpam utamanya di pinggir jalan raya, sekolah-

sekolah, perguruan tinggi, dan instansi-instansi dinas 

pemerintahan maupun swasta. 

b. Masyarakat Tidak Terorganisir 

Masyarakat tidak terorganisir meliputi: pengemudi 

kendaraan baik angkutan umum ataupun angkutan pribadi, dan 

masyarakat pemakai jalan. 



 

83 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil 

penelitian tentang “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh 

Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang”, maka dapat diambil 

simpulan bahwa: 

a. Faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara 

sepeda motor di Kota Semarang disebabkan oleh manusia itu sendiri karena 

kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-

kepentingan manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, 

bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu 

lintas di Kota Semarang. Kesengajaan dalam hal ini seperti pengendara 

sepeda motor tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos 

lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban 

aman kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang). 

b. Upaya yang dilaksanakan Polisi Lalu Lintas dengan cara menggelar patroli 

lalu lintas, polanya meliputi patroli dalam kota, luar kota, dan jalan tol, 

menurut sifat tugasnya patroli lalu lintas dilakukan secara mandiri dan 

gabungan. Pelaksanaan patroli dilaksanakan pada jam padat lalu lintas sesuai 

dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang lalu lintas. Penindakan 

pelanggaran dengan dua cara yaitu penindakan bergerak atau hunting dan 

penindakan ditempat atau pemeriksaan kendaraan bermotor. Jajaran Polisi 
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lalu lintas juga memberikan bimbingan dan penyuluhan masyarakat secara 

terorganisasi dan tak terorgaanisasi. Peraturan baru yang berhubungaan 

dengaan lalu lintas disosialisasikan melalui iklan layanan masyarakat dan 

pameran, khususnya pada saat Hari Ulang Tahun Polri. 

c. Dalam melaksanakan tugasnya PoIisi sering menghadapi kendala- kendala, 

antara lain susahnya pengendara diajak kerjasama pada waktu orerasi, 

pengendara biasanya langsung berbalik arah atau bahkan melarikan 

kendaraannya secepat mungkin dan pengendara malas-malasan menunjukan 

surat-surat kepada aparat.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Untuk pengendara sepeda motor 

1) Perlunya memiliki sikap kesadaran hukum berlalu lintas pada    

pengendara sepeda motor demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib 

dan selamat di jalan raya. 

b. Untuk POLWILTABES Semarang 

1) Sikap mental aparat penegak hukum harus diperbaiki demi tegaknya 

hukum. Maka hukum harus benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat 

maupun aparat hukum khususnya Polantas.  

2) Sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah lalu 

lintas harus dilaksanakan secara periodik, komprehensif dan intensif 
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sehingga masyarakat benar-benar paham, mengerti dan melaksanakan 

peraturan tersebut. 

3) Sanksi yang diberikan pada pelanggar harus sesuai dengan jenis 

pelanggarannya. 

c. Untuk Universitas Negeri Semarang 

1) Sebaiknya setiap satu semester sekali atau satu tahun sekali diadakan 

seminar tentang pengetahuan berlalu lintas dengan baik dan benar, 

karena disetiap jalan yang ada di UNNES banyak mahasiswa yang 

melanggar rambu-rambu yang ada disetiap jalan, terutama di daerah 

Rektorat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

  I.  Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor 

A. Pertanyaan untuk pelanggar lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di 

Kota Semarang: 

1. Identitas Responden 

a. Nama responden :……………………………….. 

b. Jenis kelamin :………………………………..   

c. Umur  :………………………………..   

d. Pendidikan :………………………………..  

e. Alamat  :……………………………….. 

2. Pengalaman melanggar lalu lintas karena mengendarai sepeda motor 

a. Berapa kali anda pernah melanggar peraturan lalu lintas karena 

mengendarai sepeda motor? 

b. Peraturan lalu lintas apa yang anda langgar saat mengendarai sepeda 

motor? 

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

cara berlalu lintas dengan baik dan benar saat mengendarai sepeda 

motor? 

d. Dalam 1 tahun anda melanggar peraturan lalu lintas karena 

mengendarai sepeda motor berapa kali? 

e. Saat anda mengendarai sepeda motor, apa yang anda lakukan bila 

terjadi kemacetan lalu lintas? 
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3. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di 

Kota Semarang 

a. Faktor manusia 

1) Pengetahuan tentang peraturan lalu lintas 

a) Apakah anda mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas saat 

mengendarai sepeda motor? 

b) Apakah anda menggunakan batas kecepatan aman saat 

mengendarai sepeda motor? 

c) Bagaimana cara anda untuk mendapatkkan SIM? 

d) Berapa kecepatan maksimal anda ketika mengendarai sepeda 

motor? 

e) Apakah anda sudah memakai helm standar saat mengendarai 

sepeda motor? 

2) Keadaan fisik pengendara sepeda motor 

a) Pernahkah anda mengendarai sepeda motor lebih dari 3 jam 

dalam sekali jalan?  Apakah anda melakukan istirahat setelah 

3 jam? 

b) Apakah anda memiliki kekurangan fisik seperti: 

a. buta warna 

b. mata silindris 

c. mata minus atau plus 

d. alergi sinar matahari 

e. dan lain sebagainya, sebutkan……………… 
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3) Pengaruh pekerjaan 

a) Apa profesi anda? 

b) Berapa km jarak rumah dan tempat kerja anda? 

c) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat 

kerja anda dengan mengendarai sepeda motor? 

d) Apakah anda sering bangun kesiangan untuk bekerja? 

4) Pengaruh mental pengendara sepeda motor 

a) Apa yang menyebabkan anda melanggar peraturan lalu lintas 

saat 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 polisi 

e. dan lain sebagainya, sebutkan………………………. 

b) Mengapa anda melanggar peraturan tersebut? 

c) Bagaimana sikap anda setelah melanggar peraturan lalu 

lintas? 

d) Tindakan apa yang anda lakukan agar tidak melanggar 

peraturan lalu lintas? 

e) Apa yang anda lakukan bila melihat pengendara sepeda 

motor melakukan pelanggaran lalu lintas? 
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b. Faktor kendaraan 

1) Kelengkapan sepeda motor 

a) Apakah anda melanggar karena kelenggkapan sepeda motor 

anda kurang, seperti: 

a. tidak memakai speedometer pada motor 

b. tidak memakai kaca spion atau hanya memakai 1 kaca 

spion 

c. jok sepeda motor anda tidak berwarna gelap 

d. dan lain sebagainya, sebutkan……………………… 

2) Kendaraan 

a) Berapa usia motor anda? 

b) Apakah anda rutin melakukan pengecekan motor sebelum 

dikendarai? 

c) Apa anda sudah memakai ukuran ban sesuai dengan standar sepeda 

motor? 

d) Apa anda mengganti suku cadang sepeda motor sesuai jangka 

waktunya? 

e) Apakah anda melakukan modifikasi pada sepeda motor? 

c. Faktor jala raya 

1) Saat anda mengendarai sepeda motor, apakah anda melanggar 

peraturan lalu lintas karena kondisi jalan, seperti: 

a) jalan raya berlubang 

b) ada perbaikan jalan 
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c) ketika jalan licin 

2) Apakah saat anda mengendarai sepeda motor pernah melanggar 

peraturan lalu lintas karena rambu-rambu lalu lintas, seperti:  

a) lampu traffic light tidak jelas atau tidak berfungsi 

a) rambu-rambu lalu lintas tidak ada 

b) ketika ada marka jalan 
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B. Pertanyaan untuk POLWILTABES Semarang 

1. Faktor faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota 

Semarang 

a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu 

lintas? 

1) Faktor human/manusia  

2) Faktor sarana 

3) Kesadaran masyarakat 

4) Faktor lainnya 

b. Faktor mana yang paling berpengaruh dalam terjadinya 

pelanggaran lalu lintas dan bagaimana cara mengatasi? 

c. Adakah bentuk sosialisasi terlebih dahulu dalam melaksanakan 

peraturan lalu lintas yang baru? 

d. Bagaimana cara yang dilakukan POLWILTABES Semarang dalam 

mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dijalan? 

2. Jenis jenis pelanggaran lalu lintas dan sanksinya 

a. Ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota 

Semarang? 

b. Apa sangsi dari pelanggaran tersebut? 

c. Pelanggaran lalu lintas apa saja yang sering dilanggar oleh 

masyarakat pemakai jalan? 

d. Daerah atau wilayah mana yang sering terjadi pelanggaran lalu 

lintas di Kota Semarang? 
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3. Upaya-upaya yang dilakukan POLWILTABES Semarang dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas 

a. Berapa personel yang diterjunkan saat akan melakukan operasi lalu 

lintas? 

b. Didalam bertugas, fasilitas apa saja yang diberikan pada setiap 

personel POLWILTABES? 

c. Ada beberapa macam operasi lalu lintas yang dilakukan 

POLWILTABES Semarang? 

d. Saat melakukan operasi lalu lintas apakah POLWILTABES juga 

mensosialisasikan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan? 

e. Daerah atau wilayah mana yang sering terjadi pelanggaran lalu 

lintas di Kota Semarang? 

f. Upaya apa saja yang dilakukan oleh POLWILTABES Semarang 

dalam menanggulangi masalah lalu lintas? 

g. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menanggulangi masalah 

tersebut? 

h. Bagaimana mengatasi pelanggaran tersebut? 

i. Apakah perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam 

menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di jalan? 

j. Dukungan apa saja yang harus dilakukan masyarakat (bentuk 

konkritnya)? 
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C. Pertanyaan untuk Pengadilan Negeri Semarang 

  I.  Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor 

C. Pertanyaan untuk Bapak Hakim Pengadilan Negeri Semarang: 

4. Identitas 

f. Nama   :……………………………….. 

g. Jenis kelamin :………………………………..   

h. Umur  :………………………………..   

i. Pendidikan :………………………………..  

j. Jabatan   :……………………………….. 

5. Berapa banyak pelanggar lalu lintas yang mengikuti sidang dalam 1 

minggu?  

6. Faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas: 

d. Faktor manusia 

5) Pengetahuan tentang peraturan lalu lintas 

6) Keadaan fisik pengendara sepeda motor 

7) Pengaruh pekerjaan 

8) Pengaruh mental pengendara 

e. Faktor kendaraan 

3) Kelengkapan sepeda motor 

4) Kendaraan 

f. Faktor jala raya 
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7. Faktor mana yang paling berpengaruh? 

8. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satu kali sidang? 

9. Dalam melakukan sidang diperlukan siapa saja? 

10. Bagaimana tata cara dalam persidangan? 

11. Berapa biaya yang harus dibayar untuk pelanggar lalu lintas? (seperti tidak 

punya SIM, lupa membawa STNK) 

12. Apakah perbedaan sidang waktu operasi bersama Polisi dengan sidang di 

Pengadilan Negeri? 

13. Dalam melakukan sidang bersama Polisi, apakah dilakukan secara rutin? 

14. Menurut Bapak, apakah pelanggar lalu lintas akan terus bertambah atau 

menurun dari waktu ke waktu?
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Hasil wawancara pada pelanggar lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang 
No Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa kali anda pernah 

melanggar peraturan lalu lintas 

karena mengendarai sepeda 

motor? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

5 kali 2 kali 4 kali 6 kali 

Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

4 kali 5 kali 6 kali 3 kali 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

6 kali 5 kali 3 kali 3 kali 

2 Berapa usia anda? dan apakah 

karna usia anda pernah 

melanggar peraturan lalu lintas 

yang diakibatkan karena 

mengendarai sepeda motor? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

24 tahun / tidak 42 tahun / ya, karena 

sejak saya umur 39 

saya harus sudah 

memakai kacamata 

plus. 

22 tahun / tidak 22 tahun / tidak 

Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

34 tahun / tidak 23 tahun / tidak 25 tahun / tidak 27 tahun / tidak 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

23 tahun / tidak 23 tahun / tidak 40 tahun / Tidak 21 tahun / tidak 
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3 Apakah anda tahu tentang UU 

No. 14 tahun 1992 bab VII 

tentang tata cara berlalu lintas 

saat mengendarai sepeda motor 

dengan baik dan benar? apakah 

anda tahu arti dari rambu lalu 

lintas atau petunjuk jalan? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

Tidak tahu / saya 

juga belum begitu 

hafal tentang 

petunjuk jalan 

Tahu sedikit / tapi 

kalau rambu-rambu 

jalan saya tahu 

artinya 

Pernah tahu tapi 

tidak terlalu paham 

/ kalau arti dari 

petunjuk jalan saya 

tahu 

Tidak tahu / kalau arti 

dari rambu-rambu 

saya tahu 

Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

Tidak Tahu / Kalau 

rambu-rambu saya 

tahu artinya 

Tidak Tahu / tapi 

kalau arti dari 

petunjuk jalan saya 

tahu 

Tidak tahu / kalau 

arti dari petunjuk 

jalan saya paham 

Tahu sedikit / masalah 

petunjuk jalan saya 

tahu 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

Tidak tahu / kalau 

rambu-rambu saya 

tahu artinya 

Tidak tahu / kalau 

rambu-rambu yang 

penting saya tahu 

tapi saya juga ada 

yang tidak tahu. 

Pernah baca tapi ya 

tidak begitu hafal / 

kalau arti dari 

rambu-rambu saya 

tahu 

 

Tidak tahu / kalau 

rambu rambu saya 

tahu 
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4 Bagaimana cara anda 

mendapatkan SIM? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

Membeli dari Polisi 

(pihak dalam atau 

oknum Polisi) 

karena saya pernah 

ikut tes tapi gagal. 

Membeli dari Polisi 

(pihak dalam atau 

oknum Polisi) 

karena lebih cepat 

jadi 

Kolektif dari SMA Kolektif SMA 

Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

Membeli dari Polisi 

(pihak dalam atau 

oknum Polisi) 

karena lebih praktis 

Kolektif SMA Membeli dari Polisi 

(pihak dalam atau 

oknum Polisi) 

karena lebih cepat 

jadi 

Membeli dari Polisi 

(pihak dalam atau 

oknum Polisi) karena 

lebih cepat jadinya 

dari pada ikut tes 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

Membeli dari calo 

SIM 

Kolektif SMA Ikut tes dari 

kepolisian 

Kolektif dari SMA 

5 Apakah anda memiliki 

kekurangan fisik? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

Tidak Kalau dibilang 

kekurangan fisik ya 

Iya, saya kalau 

terkena sinar 

Tidak 
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tapi juga tidak karna 

mata plus ini kan 

biasa dialami oleh 

orang yang sudah tua 

matahari secara 

langsung kulit saya 

seperti terbakar 

rasanya 

Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

Tidak Tidak Tidak Tidak 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

Tidak Mata minus tapi 

sudah memakai 

kacamata 

Kaki saya sering 

sakit bila 

mengendarai motor 

terlalu lama 

Tidak 

6 Apakah anda akan mematuhi 

peraturan lalu lintas walau tidak 

ada Polisi yang patroli? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

Ya, ikuti saja. Ya, karna mengikuti 

peraturan lebih baik 

 

Ya, karena demi 

keamanan diri kita 

sendiri 

 

 

 

Kadang-kadang 
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Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

Kadang mengikuti 

peraturan, tapi kalau 

ada peluang untuk 

melanggar dan tidak 

diketahui oleh Polisi 

kan juga aman 

Ya, kan lebih aman. Ya, ikuti saja walau 

kadang-kadang 

bosan juga 

Ya, itu demi 

keamanan dalam 

berkendara 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

Kadang iya, kadang 

juga tidak 

Kebanyakan saya 

mematuhi peraturan 

lalu lintas walau 

terkadang pernah 

melanggar juga 

Ya, karena lebih 

aman mematuhi 

peraturan lalu lintas

Ya kadang mematuhi 

tapi juga pernah 

melanggar juga 

7 Saat ini anda mengikuti sidang 

karena melanggar peraturan apa? 

Bagaimana kronologis 

kejadiannya? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 

Saya ikut sidang 

karena melanggar 

jalan searah / Saat 

saya akan pergi ke 

Saya ikut sidang  

saat ini karna 

melanggar marka 

jalan / Saya akan 

Saya menerabas 

lampu kuning / 

Saat saya akan 

pulang rumah, saya 

Tidak memakai helm / 

Setelah maghrib saya 

akan membeli 

makanan di 
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pasar ikan saya 

lewat daerah johar, 

setelah sampai di 

perempatan johar 

saya lurus saja lalu 

ada Polisi yang 

menghampiri saya 

dan menuntun saya 

ke pos Polisi, lalu 

saya dijelaskan oleh 

Polisi tersebut 

ternyata jalan ini 

adalah jalan satu 

arah. Lalu saya 

dilihatkan rambu 

jalan di dekat pos 

Polisi tapi saya tidak 

tahu artinya, dan 

polisi langsung 

membeli kardus 

makanan di daerah 

ngaliyan saya 

memang tergesa-

gesa karena kardus 

itu harus sudah siap 

pada sore nanti 

padahal kacamata 

saya masih 

diperbaiki di optik 

karena terlalu 

longgar kalu dipakai. 

Lalu saya 

memutuskan untuk 

naik motor dengan 

pelan-pelan sewaktu 

ada lampu merah 

saya sudah berhenti 

tapi ada polisi yang 

sudah memakai 

jaket tapi jaket 

yang tipis karena 

saya berfikir sudah 

sore dan tidak 

terlalu panas. Tapi 

setelah sampai di 

daerah simpang 

lima saya merasa 

kulit saya seperti 

terbakar. Lalu  saya 

putuskan untuk 

menambah 

kecepatan motor 

saya, setelah 

sampai di 

perempatan MT 

haryono lampu lalu 

lintas sudah 

tembalang, karena 

disepanjang jalan 

yang akan saya lalui 

jarang ada operasi 

maka saya tidak 

membawa helm. 

Tetapi tiba-tiba ada 

operasi di depan 

patung UNDIP 

tembalang, saya mau 

berbalik arah tapi 

sudah tidak bisa dan 

saya diberikan surat 

tilang oleh Polisi 

tersebut 
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memberikan saya 

surat tilang 

menghampiri saya 

kata polisi tersebut 

saya melewati batas 

marka jalan 

berwarna kuning, 

tapi saya terobos 

saja dan ada Polisi 

yang mengejar saya 

lalu saya disuruh 

untuk menepi dan 

saya diberi pilihan 

Polisi untuk 

mengikuti sidang 

atau membayar ke 

bank dan saya 

memilih untuk ikut 

sidang saja 
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Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 

Karena SIM 

tertinggal / Siang itu 

saya ingin 

membelikan hand 

phone buat anak 

saya karena anak 

saya mendapat nilai 

ujian yang baik. 

Lalu saya 

memutuskan untuk 

membeli hand 

phone tersebut di 

anameli pandanaran. 

Lalu istri saya 

menelfon saya kalu 

SIM saya tertinggal 

di tas kerja saya, 

tapi saya tetap 

Saya ikut sidang 

karena saya memberi 

tempelan scotlet 

pada lampu sein / 

Waktu saya baru 

bangun tidur, saya 

diminta oleh kakak 

saya untuk 

mengantar dia 

bekerja di gudang 

alfamart kawasan 

candi. Setelah saya 

sampai di daerah 

johar ternyata ada 

operasi tertib lalu 

lintas dan saya pun 

berhenti, lalu saya 

dimintai SIM dan 

Karena warna 

motor saya berbeda 

dengan STNK / 

Waktu itu saya 

akan jalan-jalan 

dengan teman saya, 

tapi setelah sampai 

di mangkang ada 

operasi dan saya 

disuruh berhenti 

oleh Polisi lalu 

Polisi itu 

menanyakan warna 

motor saya kenapa 

diganti dan saya 

langsung diberi 

surat tilang oleh 

Polisi tersebut 

Terlalu menjorok ke 

tengah jalan / Pada 

saat saya akan pulang 

kerumah saya lewat 

daerah genuk karena 

jalan yang saya lalui 

rusak dan benyak 

kerikil saya 

memutuskan untuk 

mengambil jalan yang 

ditengah agar tidak 

terkena kerikil dan 

jalan yang berlubang, 

Tiba-tiba Polisi 

disebelah saya dan 

saya disuruh menepi. 

Dan Polisi itu 

menjelaskan 
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melanjutkan 

perjalanan, setelah 

saya sampai di 

daerah kalibanteng 

ternyata sedang ada 

operasi lalu lintas 

dan saya disuruh 

berhenti untuk 

menunjukkan 

kelanggkapaan 

surat-surat sepeda 

motor saya. 

Ternyata SIM saya 

tertinggal di tas 

kerja saya dan saya 

kena tilang oleh 

Polisi 

 

 

STNK lalu Polisi itu 

melihat motor saya 

dan bilang kamu 

saya tilang karna di 

motor kamu ada 

tempelan warna 

hitam di lampu sein 

kamu, ini jelas 

membahayakan 

pengendara yang 

yang akan belok 

karena melihat 

lampu sein kamu 

yang tidak jelas 

karena warna yang 

tertera pada STNK 

dan motor saya 

tidak sama 

kesalahan saya karena 

saya naik motornya 

terlalu menjorok ke 

jalan tengah lalu saya 

diberi pilihan untuk 

ikut sidang atau 

membayar ke bank, 

lalu saya putuskan 

untuk ikut sidang saja 

karena biayanya lebih 

murah 
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Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 

Karena tidak 

membawa helm / 

Saat itu saya ingin 

menservis motor 

saya di bulu gede 

karena suara mesin 

motor saya suaranya 

kasar, karena rumah 

Saya dan bengkel 

motor saya dekat 

maka saya putuskan 

untuk tidak 

membawa helm, 

ternyata saat saya 

menoleh ke pos 

polisi ada polisi 

yang berjaga dan 

saya dikejar oleh 

Karena tidak 

membawa STNK / 

Waktu itu saya akan 

belanja di super 

swalayan sampangan 

jam 7 malam, lalu 

saya meminjam 

motor teman saya 

karena motor saya 

lampunya mati. 

Setelah sampai di 

trangkil ternyata ada 

operasi lalu lintas 

karena untuk 

mengurangi 

pencurian motor. 

Lalu saya dimintai 

SIM dan STNK oleh 

Melanggar lampu 

lalu lintas / Saat itu 

saya terjebak macet 

di kalibanteng 

sekitar 20 menit 

karna antrian 

lampu lalu lintas 

yang sangat 

panjang. Setelah itu 

lampu lalu lintas 

berwarna hijau tapi 

didepan saya masih 

banyak motor. 

Sewaktu saya 

sudah dekat dengan 

lampu lalu lintas, 

lampu lalu lintas 

tersebut masih 

Melanggar marka 

jalan / Saat itu saya 

akan ke UNDIP 

peleburan untuk 

menemui teman saya 

karna saya ingin 

meminjam buku. 

Setelah saya sampai di 

pertigaan UNDIP 

lampu lalu lintas 

berwarna kuning lalu 

saya mengerem motor 

saya untuk berhenti, 

tiba-tiba ada motor 

dari sebelah kanan 

saya mengambil jalan 

saya, lalu saya 

berbelok ke kiri agar 
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polisi tersebut dan 

akhirnya diberi surat 

tilang. 

polisi, lalu saya 

bilang dengan polisi 

tersebut kalau STNK 

motornya tertinggal 

karena saya pinjam 

motor dari teman 

saya dan saya 

langsung ditilang 

oleh polisi tersebut. 

berwarna hijau tapi 

setelah saya 

melewatinya lampu 

tersebut berwarna 

kuning dan saat itu 

ada polisi yang 

mengatur jalan dan 

saya ditilang oleh 

polisi tersebut. 

tidak terserempet 

motor tersebut, tapi 

karena saya 

menghindari motor 

tersebut saya melewati 

batas marka jalan dan 

sebelah saya ada polisi 

yang berjaga dan saya 

ditilang oleh polisi 

tersebut. 

8 Apa yang menyebabkan anda 
melanggar peraturan lalu lintas 
tersebut? 

Wahyu Setiadi Mustakim Liana Julham 
Karena saya tidak 
tahu kalau jalan itu 
satu arah 

Saya waktu itu tidak 
membawa kacamata 
jadi kalau melihat 
jarak dekat 
pandangan saya 
kabur 

Saya melanggar 
karena saya sudah 
tidak dengan panas 
dari sinar matahari 
dan saya juga tidak 
menyangka ada 
polisi yang berjaga 
saat itu 

Saya tidak menyangka 
akan ada polisi yang 
patroli maka dari itu 
saya tidak membawa 
helm 

Harmanto Hasfi Bambang Ahmad Koirudin 
Saya tergesa-gesa 
untuk membelikan 
hand phone anak 

Karena lampu sein 
saya ada tempelan 
warna hitam 

Warna motor dan 
warna yang tertera 
pada STNK 

Karena jalannya jelek 
dan masih diperbaiki 
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saya dan saya lupa 
kalau SIM saya 
tertinggal di tas 
kerja saya. 

berbeda 

Widiyanto Susanto Sukarman Nuryanti 
Biasanya tidak ada 
polisi yang berjaga 
di pos polisi 
tersebut, dan saya 
putuskan untuk 
tidak bawa helm 
karena rumah saya 
dan b engkel motor 
dekat, tapi ternyata 
di pos polisi tersebut 
ada yang bertugas 

Tidak membawa 
STNK karena saya 
meminjam motor 
teman saya 

Karena 
perpindahan lampu 
lalu lintas dari 
warna hijau ke 
lampu kuning 

Saya di serempet oleh 
motor jadi saya 
melanggar marka 
jalan 

 
 
 
 
 
 

Hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dengan lalu lintas 
No Pertanyaan Jawaban 

1 Menurut bapak, apa yang 
sering menyebabkan 

Ronius (Hakin 
Pengadilan Negeri 

Sri Rejeki (Panitera 
Muda Pengadilan 

Satrio Wibowo 
(KASATLANTAS 

Joko Susilo (Kanit 
POLANTAS 
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pelanggaran lalu lintas? 
 

Semarang) Negeri semarang) 
 

POLWILTABES 
Semarang) 

POLWILTABES 
Semarang) 

Faktor penyebab 
utama terjadi 
pelanggaran lalu lintas 
adalah manusia, 
karena kedisiplinan, 
kepentingan dan 
kebutuhanlah, 
terkadang manusia 
sengaja atau tidak 
sengaja tidak 
mematuhi rambu-
rambu lalu lintas, 
padahal hal ini akan 
dapat merugikan diri 
sendiri maupun orang 
lain 

Menurut saya yang 
menyebabkan adalah 
faktor manusia, karen 
manusia memiliki 
sifat yang berbeda-
beda dalam 
mengendarai sepeda 
motor 
 

Menurut dari hasil 

operasi dijalan yang 

menyebabkan 

pelanggaran lalu 

lintas terbesar adalah 

faktor manusia dan 

hampir 70%. itu 

disebabkan karena 

kurangnya 

pengetahuan tentang 

lalu lintas, seperti 

dapat dicontohkan 

kebanyakan orang 

saat ini lebih suka 

membeli SIM dari 

pada ikut test malah 

susah 

Yang sering 
menyebabkan 
pelanggaran lalu 
lintas adalah faktor 
manusia, itu terbukti 
dari hasil operasi 
yang dilakukan setiap 
kali ada operasi lalu 
lintas di Kota 
semarang 
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2 Berapa denda yang harus 
dibayar oleh pelanggar lalu 
lintas? 
 

Ronius (Hakin Pengadilan Negeri Semarang) 
Untuk sepeda motor 
- tidak membawa SIM 34000+1000 (biaya perkara) 
- tidak membawa STNK 34000+1000 (biaya perkara) 
- SIM dan STNK 64000+1000 (biaya perkara) 
- melanggar rambu rambu 24000+1000 (biaya perkara) 
 
 

3 Adakah bentuk sosialisasi 
terlebih dahulu dalam 
melaksanakan peraturan lalu 
lintas yang baru? 
 

Satrio Wibowo (KASATLANTAS POLWILTABES Semarang) 
Ada, karena setiap kali ada perubahan UU mengenai lalu lintas akan dilakukan sosialisasi 
terlebih dahulu 

4 Bagaimana cara yang 
dilakukan POLWILTABES 
Semarang dalam 
mewujudkan kesadaran 
hukum masyarakat di jalan? 
 

Satrio Wibowo (KASATLANTAS POLWILTABES Semarang) 
Dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan. 
masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir 
 
 
 
 
 

5 Fasilitas apa saja yang 
diberikan pada Polisi yang 
akan melakukan operasi lalu 
lintas? 
 

Satrio Wibowo (KASATLANTAS POLWILTABES Semarang) 
- kartu tugas 
- kendaraan dinas 
- persiapan kelengkapan  anggota (jas hujan, rompi, dan lampu senter) 
- sarana penindakan (tilang dan surat pernyataan) 
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6 Kendala apa saja yang 
dihadapi POLWILTABES 
Semarang dalam menegakkan 
peraturan lalu lintas? 
 

Satrio Wibowo (KASATLANTAS 
POLWILTABES Semarang) 

Joko Susilo (Kanit POLANTAS 
POLWILTABES Semarang) 

Pelanggar susah diajak kerjasama, pada waktu 
operasi pengendara biasanya langsung berbalik 
arah atau bahkan melarikan kendaraannya 
secepat mungkin untuk menghindari operasi 
sehingga membuat polisi sedikit mengeluarkan 
tenaga dengan mengejarnya. Selain itu pada 
waktu operasi berlangsung kadang ada 
pengendara yang malas-malasan menunjukan 
surat-suratnya ke aparat. Hal-hal tersebutlah 
yang membuat kendala bagi aparat dalam 
menjalankan tugasnya 
 

menangani pelanggaran lalu lintas memang 
sudah kewajiban aparat Kepolisian. Dan 
menangani pelanggaran lalu lintas sudah 
ditempuh dengan jalur hukum 
 

7 Menurut Bapak, apakah 
pelanggar lalu lintas akan 
berkurang dari waktu ke 
waktu? 

Ronius (Hakin 
Pengadilan Negeri 
Semarang) 

Sri Rejeki (Panitera 
Muda Pengadilan 
Negeri semarang) 
 

Satrio Wibowo 
(KASATLANTAS 
POLWILTABES 
Semarang) 

Joko Susilo (Kanit 
POLANTAS 
POLWILTABES 
Semarang) 

Menurut saya, akan 
terus bertambah 
karena manusia terus 
bertambah dan 
kendaraan juga 
bertambah tanpa di 
imbangi dengan 
peningkata jalan raya 
 

Yang pasti akan terus 
bertambah karena 
bumi kan tidak 
bertambah besarnya 
tapi manusia terus 
bertambah dari hari ke 
hari 
 

Itu semua tergantung 
dari manusia itu 
sendiri, jika mereka 
mau mematuhi dan 
mau mengerti 
peraturan lalu lintas 
maka pelanggar lalu 
lintas akan 
berkurang begitu 
pula sebaliknya 

Ya sulit berkurang 
karena pertumbuhan 
manusia tidak 
sebanding dengan 
pembangunan jalan 
raya 
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