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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang  

Saat ini masyarakat Indonesia banyak memperoleh kemudahan dalam 

mendapatkan kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua. Transaksi 

jual beli sepeda motor khususnya dalam kondisi baru dapat dilakukan secara 

tunai maupun kredit dalam jangka waktu satu hingga empat tahun. Sepeda 

motor dibutuhkan untuk menunjang mobilitas penggunanya dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berdagang, dan aktivitas lainnya. Sering 

bahkan dijumpai dalam satu rumah, penghuninya memiliki lebih dari satu 

sepeda motor. Alasan efisiensi waktu menjadi alasan utama karena masing-

masing anggota keluarga memiliki aktivitas rutin di tempat tujuan yang 

berbeda. Hal ini menyebabkan jumlah sepeda motor semakin bertambah di 

jalanan.  

Dari banyaknya pengguna sepeda motor, sering dijumpai pelajar 

berseragam SMA bahkan SMP mengendarai sepeda motor. Fenomena ini 

terjadi hampir di seluruh kota Di Indonesia. Bukan hanya kota-kota besar, 

tetapi di kota kecil hingga di perdesaan, meskipun secara usia umumnya 

pelajar tersebut belum memenuhi syarat memiliki SIM C.  

Adanya fenomena ini juga terjadi di Kota Cirebon. Kota Cirebon 

merupakan kota berkembang yang masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi 

dan tingkat konsumsi yang cukup besar terhadap sepeda motor. Sejalan 

dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir, 
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jumlah pelanggaran dan kecelakaan juga meningkat setiap tahunnya.  Pada 

tahun 2016 terdapat 457 kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan korban 

meninggal sebanyak 44 jiwa. Di tahun yang sama yakni tahun  2016 terjadi 

28.576 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Cirebon. 

Dari angka tersebut sebanyak 1.021 pelanggaran dilakukan oleh pelajar. Jika 

lebih diperinci, 287 pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelajar/anak berusia 

10 sampai 15 tahun1.  

Mengingat usia yang masih sangat muda, secara fisik anak-anak 

tersebut sebenarnya belum sanggup menahan beban motor.  Selain itu secara 

psikis, usia pengendara sepeda motor mempengaruhi kestabilan emosi saat 

berhadapan dengan pengendara lain dan kondisi di jalan.  

Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota rutin melakukan gerakan 

pengaturan lalu lintas di  beberapa titik objek vital setiap pagi di jam masuk 

kantor dan jam masuk sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan 

arus lalu lintas agar tertib, lancar, mengatasi kepadatan lalu lintas sebagai 

usaha mempengaruhi pengguna jalan raya untuk patuh terhadap peraturan lalu 

lintas. Selain gerakan pengaturan lalu lintas, Satlantas Polres Cirebon Kota 

juga rutin mengadakan razia kendaraan bermotor terutama sepada motor. 

Disamping diadakannya razia atau operasi lalu lintas, Satlantas Polres 

Cirebon Kota juga menggunakan sistem hunting dalam penindakan 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di jalan raya. Sasaran dari 

                                                 
1 Data Satlantas Polres Cirebon Kota, tanggal 12 Juli 2017 
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kegiatan ini adalah kepemilikan SIM dan kelengkapan seperti helm, kaca 

spion, plat nomer, dan knalpot.  

Dalam Pasal 77 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) 

sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan dan dalam Pasal 

81 dinyatakan pula bahwa setiap orang harus memenuhi persyaratan untuk 

memiliki SIM yaitu usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.  

Tidak hanya berupa pelanggaran lalu lintas, namun berkendara tanpa 

memiliki SIM, menyimpan  potensi resiko kecelakaan yang merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan.  Beberapa bentuk pelanggaran yang sering 

dilakukan oleh pelajar ketika mengendarai sepeda motor adalah tidak 

menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, berkendara melawan 

arah, ugal-ugalan serta tidak menaati rambu-rambu lalu lintas lainnya. 

Perilaku seperti ini berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas baik 

kecelakaan tunggal maupun melibatkan kendaraan lain. Diperlukan kesadaran 

dari pengendara karena bila terjadi kecelakaan karena hal ini tidak hanya 

merugikan diri sendiri saja bahkan dapat merugikan kendaraan atau 

pengendara lainnya. 

Atas dasar fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti perilaku 

pelajar atau anak dibawah umur dalam mengendarai kendaraan bermotor. 

Adapun untuk membatasi ruang lingkup penelitian dipilih di Kota Cirebon 

karena, seperti telah dikemukakan di atas,angka pengguna sepeda motor dan 
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pelanggaran yang dilakukan pelajar saat menggunakan sepeda motor di Kota 

Cirebon cukup tinggi. Untuk itulah pada kesempatan ini Penulis hendak 

melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: Peran Kepolisian dalam 

Menangani Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi di 

Polresta Cirebon). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di 

Kota Cirebon? 

2. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan oleh pelajar di Kota Cirebon? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pihak Kepolisian dalam 

menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota 

Cirebon?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

       1.  Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan dilakukan oleh 

 pelajar di Kota Cirebon. 

       2.  Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu 

 lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Cirebon. 
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       3.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pihak 

 Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

 pelajar di Kota Cirebon. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu hukum 

pidana dan hukum acara pidana serta menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti maupun masyarakat luas mengenai kinerja 

kepolisian khususnya Satlantas Polres Cirebon Kota dalam menangani 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian dapat memberi masukan bagi kinerja aparat kepolisian 

khususnya Satlantas Polres Cirebon Kota dalam menangani pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., metode pendekatan 

kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah 

untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks2. Metode ini 

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data. 

                                                 
2Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: 

Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hal. 55 
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Data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder yang 

diperoleh dari Satlantas Polres Cirebon Kota, observasi kinerja 

Satlantas Polres Cirebon Kota dan wawancara dengan nara sumber juga 

dari Satlantas Polres Cirebon Kota dalam menangani  pelanggaran lalu 

lintas yang dilakukan oleh pelajar. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, maksudnya hasil penelitian 

akan berupaya untuk menggambarkan secara sistematis dan runtut tentang 

peran Satlantas Polres Cirebon Kotadalam menangani pelanggaran lalu 

lintas yang dilakukan oleh pelajar. Gambaran ini kemudian akan dianalisis 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait, juga 

hasil studi yang sudah pernah dilakukan pihak lain yang relevan, pendapat 

para ahli, doktrin dsb.   

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang terkait dengan peran 

Satlantas Polres Cirebon Kotadalam menangani pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan oleh pelajar di kota Cirebon. Adapun elemen penelitian 

adalah 1) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran 

Satlantas Polres Cirebon Kotadalam menangani pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan oleh pelajar; 2) berkas penanganan pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan pelajar oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon 

Kota;  3) Dokumentasi tentang penanganan pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan pelajar oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota; 4) 
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Kepala dan anggota  Satlantas Polres Cirebon Kota dan 5) Pelajar yang 

melanggar lalu lintas (jika dimungkinkan). 

 

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh peneliti dengan melakukan observasi secara 

langsung dengan mendekati objek yang diteliti secara langsung dan 

dilaporkan dalam bentuk dokumentasi. Data primer juga diperoleh dengan 

cara melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan 

nara sumber yang ditunjuk yakni Kepala dan anggota  Satlantas Polres 

Cirebon Kota (2 orang) dan Pelajar yang melanggar lalu lintas (3 orang).  

Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) sumber utama yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang diteliti meliputi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan peran Satlantas Polres Cirebon 

Kotadalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

pelajar di kota Cirebon. Bahan tersebut adalah: 

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi laporan tahunan 

pelanggaran lalu lintas yang tersimpan di Kantor/Lembaga Satlantas 

Polres Cirebon Kota, hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan 

oleh pihak lain yang terkait dengan topik yang diangkat, literatur dan 

pendapat para ahli yang terkait pula dengan topik yang diangkat. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan 

adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris 

dan ensiklopedia jika dibutuhkan oleh Peneliti saat penelitian 

dilakukan. 

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data 

Setelah data terkumpul, maka data akan diolah terlebih dahulu dengan cara 

mengelompokkan dan memilih data yang akan digunakan.  Data yang 

relevan akan digunakan sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. 

Terhadap data yang terkumpul akan dilakukan proses editing terlebih 

dahulu. Setelah  data tersebut terkumpul, maka data akan disusun secara 

runtut dan sistematis dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian yang 

berbentuk skripsi.  

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini 

tidak menggunakan perhitungan matematis ataupun statistik untuk 
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menganalisis data. Terhadap data yang terkumpul akan dilakukan 

interpretasi secara kualitatif oleh Peneliti.  Beberapa data kuantitatif seperti 

jumlah dan angka-angka statistik tentang pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan pelajar juga akan digunakan, namun terhadap data tersebut tidak 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan statistik atau 

matematis,  namun dengan cara melakukan interpretasi data.   

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi penulisan 

hukum, maka proposal disusun dalam empat bab, yang terdiri dari Bab I 

mengenai Pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV mengenai Penutup. Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang  akan menguraikan pengertian 

peran, pengertian kepolisian, wewenang dan tanggung jawab kepolisian, peran 

kepolisian dalam mengatur lalu lintas, pengertian lalu lintas, jenis-jenis 

pelanggaran lalu lintas dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, 

serta pengertian anak dan pelajar. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana dalam bab 

ini, akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu bentuk pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan pelajar di kota Cirebon, peran kepolisian dalam 
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menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Cirebon 

dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam menangani 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di kota Cirebon. 

Bab IV adalah Bab Penutup yang terdapat simpulan hasil penelitian dan 

saran-saran penelitiyang diperoleh dari hasil penelitian. 
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