
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan 

masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena 

manuasia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Namun tidak 

sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu sehingga mereka menggunakan 

transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum.  

 Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, 

serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya 

transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang 

dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga 

diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. 

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, 

pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 

Disahkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 

juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan 

sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap sosialisasinya kepada warga masyarakat 

Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang – undang tersebut. Bukan merupakan hal 

mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang – Undang Nomor 22 

Tahun 2009 ini dapat diterima olah masyarakat dan mampu merubah kebiasaan – kebiasaan 

di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya. 



 

 

Menurut Pasal 291 No.22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan mengatur bahwa setiap pengendara motor wajb menggunakan helm. Aturan tersebut 

untuk melindungi pengendara sepeda motor dari benturan benda keras terhadap kepala. 

Dalam banyak kasus kecalakaan sepeda motor banyak korban meninggal karena tidak 

menggunakan helm dalam berkendara. Namun demikian menurut Satuan Lalu Lintas 

Polrestabes Bandung pelanggaran helm cukup banyak, dalam kenyataannya pada tahun 2016-

2018 jumlahnya mencapai 22.818 pelanggaran. 

Seperti kasus-kasus yang dilihat secara nyata di kota Bandung yaitu di jalan Soekarno 

Hatta seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal serupa juga 

terjadi di jalan A.H. Nasution tepatnya di sepanjang jalan di depan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung sampai Ujung Berung (Cibiru-Ujung Berung) di mana pagi, siang, dan sore banyak 

pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. 

Tidak hanya kasus-kasus diatas, didapat juga data dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Resor Kota Besar Bandung Satuan Lalu Lintas. Dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 : Penegakan Hukum terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Tidak 

Menggunakan Helm di Polrestabes Kota Bandung 2016-2018 

 

NO 
TAHUN 

JUMLAH PELANGGARAN 

HELM 

1 2016 4204 Orang 

2 2017 7058 Orang 

3 2018 11556 Orang 

Catatan : Dari jumlah pelanggaran yang masuk dari 2016-2018 rata-rata 

sesuai Perma No. 12 Tahun 2016 penyelesaian perkara pelanggaran lalu 

lintas tidak perlu mengikuti persidangan di pengadilan, pelanggar cukup 

membayar denda secara elektronik ke rekening kejaksaan 

Sumber : Polrestabes Bandung 



 

 

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda 

motor diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan 

perlengkapan Kendaraan Bermotor. 

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm 

standar nasional Indonesia.
1
  

Selain itu, dalam Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa: 

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor 

wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”
2
 

Dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa : 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar 

nasional Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya 

tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana 

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

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

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (politie toezicht) 

dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas 

juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan 

bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur 

                                                             
               

1
 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2
 Ibid, hlm. 80-81. 



 

 

khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin 

Mengemudi).
3
 

Peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan 

jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan–ketentuan yang sudah tertinggal 

oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih–lebihan untuk 

mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman 

akan lebih efisien.  Mengendarai kendaraan secara kurang hati –hati dan melebihi kecepatan 

maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau 

demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila 

mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal apalagi tidak menggunakan 

helm. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, 

khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

Cara yang lazim disebutkan periodic reinforcement atau partial reinforcement. Cara 

ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi 

hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, 

maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal dan tidak menggunakan helm. 

Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari 

jalan raya tersebut dengan baik dan merasa aman. Kalau pada tempat – tempat tertentu dari 

jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan 

untuk melanggar batas maksimal kecepatan dan tidak menggunakan helm. Akan tetapi 

apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia 

harus mematuhi peraturan lalu lintas. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang 

berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement, yang biasanya 

                                                             
   

3
 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung, 

Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 58.  



 

 

bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. 

Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana 

lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas mungkin. Hal ini 

biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. Cara ini bertujuan 

untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut 

memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.
4
 

Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain 

terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor 

manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi 

kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi 

kontribusi terhadap kecelakaan. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik 

Indonesia mengemukakan bahwa: Aspek keselamatan (safety) dalam berlau lintas 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan 

sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak 

baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas 

menjadi besar.
5
 

Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di 

masyarakat tersebut diperlukan pengerahan tenaga, pemikiran, dan biaya yang besar, bahkan 

pemerintah harus lebih proaktif dalam menyikapi permasalahan lalu lintas. Dengan 

penekanan pada aspek yuridis (hukum) berupa sanksi hukum bagi para pelanggar lalu lintas, 

diharapkan pemakai atau pengguna jalan dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, 

sehingga tidak melakukan pelanggaran.  

                                                             
4 Ibid, hlm, 79. 
5
Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan 

semester I Tahun 2006, Jakarta.  



 

 

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian 

antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah 

ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, 

sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh 

piranti hukum tersebut.
6
  

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih 

penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah 

yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan :”bahwa tugas pokok 

dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di 

bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, 

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.  

Dalam mengikuti aturan yang tertera pada pasal-pasal dari Undang-undang tidak 

sesuai dengan subtansi dari pasal-pasal tersebut, kondisi ini selanjutnya disebut sebagai 

pelanggaran hukum. Dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan judul dan permasalahan 

yang dihadapi, maka perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Lalu 

Lintas. Undang-undang Lalu Lintas yang berkaitan dengan peraturan per Undang-undangan 

seperti : 

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

2. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm 
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 Petunjuk Teknis Tentang Fungsi Lalu Lintas, Departemen Pertahanan Keamanan Mabes Polri, Tahun 

2000. 



 

 

serta akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas,  

Satauan lalu lintas Polrestabes Kota Bandung dan Ditrektorat Lalu Lintas Polda 

Jawa Barat telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat 

preventif maupun bersifat represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang mantap. 

Melihat kenyataan tersebut di atas,  penulis tertarik untuk mengetahui upaya dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas, hal ini akan penulis bahas dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG 

TIDAK MENGGUNAKAN HELM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 291 UNDANG-

UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak 

menggunakan helm di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?  

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung terhadap 

pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polrestabes 

Bandung ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Satuan lalu lintas Polrestabes Bandung untuk mengatasi 

kendala dalam penegakan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan 

helm di wilayah hukum Polrestabes Bandung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tentunya penulis ingin mencapai suatu tujuan 

dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 



 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum Pasal 291 Undang-undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bagi pengendara Sepeda Motor yang 

tidak menggunakan helm di wilayah Polrestabes Bandung 

2. Untuk mengetahui kendala kepada yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes 

Bandung terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat 

berkendara di wilayah Polrestabes Bandung 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan lalu lintas Polrestabes Bandung untuk 

mengatasi kendala dalam penegakan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak 

menggunakan helm di wilayah hukum Polrestabes Bandung 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat di ambil, 

antara lain : 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan di bidang 

ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan peraturan dalam penegakan hukum 

Pasal 106 ayat 8 Jo. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengendara Sepeda Motor yang tidak 

menggunakan helm 

b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan 

hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. 

c. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan khususnya yang diperoleh di 

bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif dan menghubungkan dengan 

fakta yang dijumpai secara praktis di lapangan (law in proces / law in action). 

2. Secara Praktis 



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  kepada polisi lalu 

lintas yang mana polisi lalu lintas dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat 

dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat 8 Jo. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengendara Sepeda Motor 

yang tidak menggunakan helm dan masyarakat sebagai penguna jalan harus mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang ada tersebut sehingga terwujudnya Keamanan, 

ketertiban dan kelancaran di jalan raya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada 

hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. 

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam 

setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu 

hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum yaitu, kegiatan menyelaraskan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah 

dan sikap tindak sebagai bagian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.
7
  

Dalam kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan 
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2004,  hlm 4. 



 

 

istilah yang ingin diteliti.
8
 Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan 

tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan 

fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta 

tersebut.
9
 Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman. 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai 

berikut10: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia didalam pergaulan hidup. 

Pidana dalam kontek hukum pidana wajib untuk diatur terlebih dahulu untuk menghindari 

kesewenang-wenangan. Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menyatakan: 

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,  

kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

telah ada sebelumnya.” 

 

Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan 

pidana, yang berarti azas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang 

                                                             
8 Soerjono Sukanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta, IND-HIL-CO, 1990,  

hlm 83. 
9 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1984, hlm 132. 
10 Ibid, Hlm. 8 



 

 

dan diancam pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 

Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hokum 

pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam 

bukunya: “Lehrbuch des peinlichen Recht” (1801).11 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat 

sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa 

mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana 

itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut 

(retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori 

treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan 

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan 

pidana.12 

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak 

pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu 

demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, 

karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya 

(vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.13 

  Pelanggaran adalah perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana 

setelah undang-undang menyatakan demikian.
14

 di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak  

                                                             
11 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Op. Cit, Hlm 16. 

12 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 
2009, Hlm 22. 

13 Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 105. 
14

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm   123. 



 

 

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu 

lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, 

dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelanggaran Lalu lintas adalah 

perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

lalu lintas jalan sebaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a 

dan b, Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002. 

1. Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian 

Sektor : 

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas 

pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 

2. Pengendara 

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin 

Mengemudi. Pengemudi pada sepeda motor disebut pengendara. 

3. Sepeda Motor 

Menurut Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan sepeda motor adalah kendaraan bermotor 

beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping 

atau kendaraanbermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

4. Helm  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), helm adalah topi pelindung kepala 

yang tahan benturan (dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, 



 

 

pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian pengendara sepeda motor, 

dsb). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis 

berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai 

dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.
15

 

1. Metode Penelitan 

Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis. Penulisan 

deskriptif analitis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/melukiskan suatu keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, 

lembaga, mayarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana adanya. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif adalah jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan fakta yang tampak seadanya. 

menggambarkan  secara keseluruhan tentang upaya Satlantas Polrestabes Bandung dalam 

penegakan hukum Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan bagi pengendara Sepeda Motor yang tidak menggunakan helm. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris,   yaitu dalam 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 

dengan data yang diperoleh di lapangan. Penulis menganalisis asas-asas hukum, 

norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan data yang diperoleh khususnya 

pada pelanggaran helm.  
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3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Sumber Data antara lain : 

Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Data Primer 

i. Undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

ii. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) 

2. Data Sekunder antara lain : 

Sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah dan literatur yang 

berkaitan dengan lalu lintas. Seperti: 

i. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

ii. Kamus hukum  

iii. Ensiklopedia  

b. Jenis Data 

Penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah 

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang akan diteliti.
16

 Proses pemecahan masalah diteliti dengan cara 

memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data 

sekunder sehingga data yang terkumpul tersebut dapat di cari solusi yang diperoleh 

dilapangan baik data primer maupun data sekunder sehingga data yang terkumpul 

dapat dicari solusi pemecahannya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, 

maka teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

a. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen 

Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder 

yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-undang no. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, undang-undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah 

(PP). Literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian yaitu di 

kepustakaan. 

b. Observasi 

Penulis melakukan peninjauan dengan mengamati realitas lapangan yang terjadi 

pada objek penelitian dan pada polrestabes Kota Bandung, sehingga hasil 

observasi yang dilakukan penulis dapat dijadikan sebagai pengamatan dengan 

cara objektif terhadap fenomena yang diselidiki. 

c. Wawancara 

Melakukan Tanya jawab langsung dengan anggota Satlantas Polrestabes Kota 

Bandung. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar 

pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada 

saat wawancara dilakukan.
17

 Wawancara ini menggunakan purposive sampling 

dimana wawancara dilakukan kepada 2 orang anggota satuan lalu lintas di 

Polrestabes Kota Bandung. Selain dengan pihak- pihak anggota satuan lalu 

lintas, penulis juga mengumpulkan data dari pihak instansi terkait yang 
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berhubungan dengan penelitian, dimana wawancara ini dilakukan dengan 

narasumber yang berkompeten di bidangnya. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu analisis secara Kualitatif., yaitu 

mengumpulkan  dan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. 

Dan setelah itu penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari data yang telah 

tersedia. 

6. Lokasi Penelitian 

Di wilayah Polrestabes Bandung. 

 


