
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Mengendarai kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat untuk berpergian. 

Pengendara seharusnya sudah mengetahui kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan raya dan 

peraturan jalan raya yang ada. Namun tak sedikit juga pengendara yang menghiraukan hal-hal 

tersebut, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara lain. Salah satunya yaitu 

penggunaan lampu pada kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi. 

Adapun aturan – aturan yang sudah diterapkan di Indonesia tentang penggunaan dan 

peralatan standart kendaraan. Salah satunya peraturan yang mengatur penggunaan lampu pada 

kendaraan yang mengacu pada intensitas cahaya, tinggi pemasangan lampu dan posisi jalan, 

kemudian warna lampu di setiap bagian – bagian kendaraan bermotor. 

Dalam Undang - Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 

pasal 48 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap kendaraan beroda dua yang dioperasikan di jalan, harus 

memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Lantas pada pasal 58 disebutkan, setiap 

kendaraan roda dua yang dioperasikan di jalan, dilarang memasang perlengkapan yang dapat 

mengganggu keselamatan berlalu lintas. 

Sedangkan mengenai sanksi bagi yang melanggar ketentuan lampu utama mobil diatur 

dalam Pasal 285 ayat (2) UU Lalu Lintas sebagai berikut: 

“Setiap pengendaran kendaraan beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi 

persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu 

tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, 

alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, bumper, penggandengan, 

penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3). Pasal 

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

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. 
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Dalam Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang-undang 

nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya, 

disebutkan warna lampu yang diperbolehkan. Ketentuan tersebut meliputi: 

1. Lampu utama dekat kendaraan berwarna putih atau kuning muda. 

 
2. Lampu utama jauh kendaraan berwarna putih atau kuning muda. 

 
3. Lampu penunjuk arah kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip. 

 
4. Lampu rem kendaraan berwarna merah. 

 
5. Lampu posisi depan kendaraan berwarna putih atau kuning muda. 

 
6. Lampu posisi belakang kendaraan berwarna merah. 

 
7. Lampu mundur kendaraan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk kepeda 

motor. 

8. Lampu penerangan pada tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang 

berwarna putih. 

9. Lampu isyarat peringatan bahaya pada kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar 

kelap-kelip. 

10. Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor, berwarna putih atau kuning muda, 

untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan, dan 

berwarna merah untuk bagian belakang. 

11. Alat pemantul cahaya pada kendaraan berwarna merah, yang ditempatkan pada sisi 

kiri dan kanan bagian belakang kendaraan Bermotor. 

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Undang – Undang berlalu lintas No 4 poin C berbunyi “ dipasang pada 

ketinggian tidak melebihi 1.500 millimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 

millimeter dari sisi bagian terluar kendaraan”. Untuk batasan intensitas cahaya lampu pada 

kendaraan bermotor yaitu pasal 70 Peraturan Pemerintah 55 2012 yang menerangkan bahwa 

daya pancar dan arah sinar lampu utama harus lebih dari atau sama dengan 12.000 candela. 

Cukup banyak pengendara roda dua dan roda empat yang mengganti lampu utama 

mereka dengan lampu HID yaitu lampu High Intesity Discharge. Lampu HID merupakan jenis 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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lampu yang terbuat dari tabung yang didalamnya terdapat dua elektroda. Lampu ini 

memerlukan tegangan tinggi yang menyebabkan cahaya yang dipancarkan sangat terang. Maka 

dari itu banyak pengendara yang mengganti lampu utama kendaraan mereka dengan lampu HID 

dengan ralasan untuk menambah penerangan pada malam hari. Polresta menjelaskan “namun 

masih banyak yang belum cukup paham tentang penggunaan lampu HID yang dapat 

mengganggu pengendara lain” selain itu Polresta juga menjelaskan bahwa “Akhir-akhir ini 

banyak keluhan dari pengendara di jalan raya yang masuk kepada kami terkait penggunaan 

lampu HID yang cukup menyilaukan pengguna jalan dari arah berlawanan. Oleh karena itu 

kami mencoba untuk sedikit membahas penggunaan lampu HID pada kendaraan bermotor” 

Selain itu adapun alasan mengapa pengendara menggunakan lampu HID yaitu karena 

sedang mengikuti tren. ”Banyak konsumen ingin beralih ke lampu HID karena tak puas dengan 

visual pada malam hari yang dihasilkan lampu bawaan,” ujar Marketing Manager Autovision 

Dedi. 

Adapun pengendara yang masih tidak mengetahui ketentuan dan bagaimana memasang 

lampu HID yang benar sesuai standart bila dibutuhkan. Didalam forum diskusi online otomotif, 

salah satu pengendara bertanya “Ngapain repot - repot beli lampu terus maksain ngebongkar 

headlamp bawaan dan mencangkoknya dengan projektor ? Udah aja sih beli lampu HID nya 

aja, tidak merusak batok lampu tuh lagian cuman pakai lampu HID juga udah terang benderang 

kok “ kata seorang peserta diskusi. Kemudian kesimpulan dari diskusi dari pernyataan diatas 

yaitu sebagai berikut “ Hal tersebut salah kaprah, lampu HID yang dipasang di batok lampu 

bereflektor standard bawaan pabrik (menggunakan lampu Halogen) menghasilkan output 

cahaya yang terang benderang namun berantakan, walaupun ada area fokus nya, tapi tetap saja 

ada efek glare atau bias yang bisa membuat silau pengendara dari lawan arah. Pokok 

permasalahannya yaitu respect antar sesama pengguna jalan. Lalu ujung - ujungnya ngeluh ke 

penjual lampu HID, lampunya terlalu terang, banyak dikomplain orang karena menyilaukan 

mata.” Begitupun jawaban dari pembuka diskusi online tentang penggunaan lampu HID pada 

7 September 2013 pukul 08:20 yang diikuti 147 partisipan. 
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Gambar 1. 1 Pengendara Menggunakan Lampu HID 

(Sumber : Twitter Polda Metro Jaya. 2016) 

 

 
Gambar diatas menunjukkan bahwa pengendara yang menggunakan lampu tidak sesuai 

aturan yang sudah diterapkan dapat dikenai sanksi lalu lintas. 

Sehingga himbauan untuk tidak menggunakan lampu HID yang tidak sesuai standart 

berlalu lintas perlu diinfokan kepada pengendara – pengendara yang tidak tahu atau sengaja 
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namun menghiraukan peraturan tersebut, bahwa melanggar UU tentang standart lampu dapat 

terkena sanksi pasal 58 dengan denda Rp 500,000,- dan penjara maksimal 2 bulan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan seperti diatas. Adapun beberapa 

masalah yang dapat dijabarkan yaitu : 

1. Cukup banyak penduduk yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. 

2. Beberapa orang tidak memperdulikan kondisi kendaraan masing – masing mereka. 

3. Banyak pengendara yang tidak tau akan peraturan dan standart lampu pada kendaraan. 

4. Menggunakan warna lampu HID yang tidak sesuai aturan berlalu lintas. 

5. Menggunakan lampu HID karena tren. 

6. Menggunakan lampu HID lebih dari 5000 kelvin. 

7. Menggunakan lampu HID tanpa memasang tambahan yang diperlukan sehingga tidak 

mengganggu pengendara lain. 

1.3 Batasan masalah 

 

Setelah pembajaran masalah pada identifikasi masalah. Adapun batasan masalah 

sehingga tidak menyimpang dari tujuan, yaitu : 

1. Perancangan ini dibatasi hanya untuk menginformasikan tentang larangan penggunaan 

warna lampu HID oleh kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi di jalan raya 

sesuai Undang – Undang berlalu lintas. 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana merancang visualisasi desain komunikasi untuk menginformasikan tentang 

aturan penggunaan warna lampu yang tepat sesuai aturan lalu lintas pada kendaraan bermotor 

bagi pengendara pribadi di Kota Semarang? 

1.5 Tujuan 

 

Menginformasikan kepada pengendara kendaraan bermotor pribadi bahwa penggunaan 

lampu HID berwarna dilarang sesuai Undang – Undang berlalu lintas. 
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1.6 Manfaat 

 
1. Bagi Masyarakat 

• Masyarakat dapat memastikan kondisi kendaraan masing - masing bahwa kendaraan 

dalam keadaan baik. 

• Masyarakat dapat menggunakan lampu utama dengan warna dan intensitas cahaya 

yang sudah ditetapkan sesuai aturan berlalu lintas. 

 
2. Bagi Institusi Pendidikan 

• Dapat mengetahui dan mempelajari penerapan iklan layanan masyarakat yang tepat 

dengan masalah yang didapat dan target. 

• Dapat mengetahui permasalahan lalu lintas yang dapat dihimbau dengan 

 

3. Bagi Individu 

• Dapat mengetahui dan menerapkan desain iklan layanan masyarakat sesuai topik 

dan efektif. 

• Dapat mengetahui peraturan dan etika berkandara, khususnya penggunaan lampu 

pada kendaraan pribadi di jalan dua arah. 

 

 
 

1.7 Metodologi Perancangan 

 
 

1.7.1 User Research 

Penelitian untuk mencari pengendara yang telah dijelaskan di latar 

belakang. Metode yang digunakan yaitu observasi offline dengan cara 

memperhatikan dan berkendara di sekitar Kota Semarang pada malam hari, 

bagaimana penggunaan lampu jauh oleh pengendara kendaraan bermotor 

khususnya di jalan yang menerapkan jalur dua arah. Kemudian untuk 

mendapatkan data lebih, dan untuk mendapatkan data yang lebih valid 

menggunakan video logging, sehingga dilakukan analisis dari video tersebut 

untuk mendapatkan data berapa pengendara kendaraan roda dua atau roda empat 
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yang menggunakan lampu utama tidak sesuai warna yang sudah ditetapkan oleh 

UU lalu lintas. 

 
1.7.2 Background Research 

Pencarian data yang dilakukan dengan berbagai jenis penelitian yaitu 

pertama dengan menyebarkan wawancara kepada penjual atau pemilik bengkel 

motor dan mobil guna mengetahui alasan pengendara mengapa memodifikasi 

lampu utama mereka menggunakan lampu HID. Guna mengetahui harga pasaran 

dan berapa banyak konsumen yang meminta untuk memodifikasi lampu utama 

kendaraan tersebut. Sehingga dari data tersebut mendapatkan SES, target primer 

dan target sekunder. 

 

1.7.3 Insight 

Penghimbauan penggunaan lampu HID pada kendaraan bermotor di 

jalan raya perlu dilakukan, karena penggantian standart lampu sudah diatur dari 

warna hingga intensitas cahaya. Peraturan tersebut dituliskan dalam Pasal 285 

ayat (2) UU Lalu Lintas dan PP 55 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang- 

undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 tentang sistem lampu dan alat 

pemantul cahaya. Jika masih tidak mematuhi peraturan yang sudah diterapkan 

dapat terkena sanksi yang sudah dituliskan di UU lalu lintas. Guna mendapatkan 

informasi tersebut diperlukan studi literatur dari internet maupun dari buku. 

 
1.7.4 Inisial Konsep 

 
Dari metode tersebut ditemukan data yang cukup dan tepat. Sehingga 

diperlukan himbauan yang dapat meningkatkan kebijakan pengendara untuk 

mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggunakan lampu HID khususnya 

di jalan raya karena dapat mengganggu dan membahayakan pengendara lain. Di 

dalam dunia desain, solusi yang dapat diterapkan yaitu himbauan atau 

menginformasikan tentang peraturan UU lalu lintas tentang penggunaan warna 

lampu utama kendaraan dan sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Media 

desain yang dapat mencakup target pengendara yaitu desain iklan layanan 

masyarakat dengan penerapan yang tepat bagi target pengendara. 
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1.8 Skema Perancangan 
 
 

Gambar 1. 2 Skema Perancangan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 
Melalui proses insight didapati tiga poin yaitu adanya Undang – Undang yang mengatur 

standart lampu utama pada kendaraan. Namun cukup banyak pengendara roda dua yang 

mengganti warna lampu utama kendaraan dengan berbagai alasan. Minimnya sosialisasi 

tentang penggunaan warna lampu. Kemudian untuk mendapatkan informasi digunakan tiga 

metode. Observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Dari metode tersebut 

didapatkan banyak pengendara roda dua yang tetap mengganti standart warna lampu utama 

yang sudah diatur UU. Maka sosialisasi tentang standart lampu yang diatur pada UU berlalu 

lintas No 22 tahun 2009 ayat 3 poin pertama perlu dilakukan melalui iklan layanan 

masyarakat. 
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1.9 Tinjauan Pustaka 

 
 

Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Dr Yossyafra mengemukakan 

penggunaan lampu LED putih atau halogen pada kendaraan bermotor perlu ditertibkan 

karena dapat membahayakan pengendara lainnya. “Perlu ada penertiban terhadap 

pengendara yang mengganti lampu utama kendaraannya dengan produk di luar 

produsen asli kendaraan seperti High Intensity Discharge (HID) atau LED,” Lampu 

LED atau HID ini tidak memenuhi standar keselamatan, karena kapasitas pencahayaan 

melebih izin yang dikeluarkan. 

 
Pengembangan Sistem Lampu Kendaraan Otomatis Menggunakan Sensor 

Cahaya oleh Alfa Satya Putra tahun 2017 Universitas Pelita Harapan “Prinsipnya 

pemilik kendaraan tidak boleh memasang atau mengganti peralatan (lampu) yang dapat 

membahayakan pengendara lainnya,” ujarnya. Didalam jurnal ini menegaskan bahwa 

menurut BPS pada tahun 2014 terdapat rata – rata 15.000 korban jiwa akibat kecelakaan 

lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu salah satu faktor yang cukup tinggi 

adalah human error dikarenakan pengendara yang tidak menyalakan lampu pada malam 

hari, dan penggunaan lampu sembarangan di jalan raya yang menerapkan dua arah 

berlawanan. 

 
Dampak Pemberlakuan Kebijakan Sepeda Motor Menyalakan Lampu 

Utama Terhadap Pengurangan Kecelakaan Di Kota Surabaya. Dari jurnal Arief 

Agung Marwan ini dijelaskan bahwa ada beberapa faktor kecelakaan kendaraan lalu 

lintas. Yang pertama adalah human error, ketidaksadaraan pengendara yang berkendara 

mengebut dan menyalakan lampu jauh dalam jangka waktu yang lama di jalan raya yang 

dua arah. Kemudian faktor vehicle error atau kendaraan yaitu kendaraan tidak dalam 

keadaan baik atau kendaraan yang mengalami kerusakan contohnya rem, lampu, dll. 

yang terakhir adalah road and environtmeent error atau lingkungan, beberapa jalan 

raya di kota – kota Indonesia mengalami kerusakan banyak aspal – aspal yang 

berlubang. 


