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ABSTRAK 

Lukman Nulhakim (1133050087), Penegakan Hukum Terhadap Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 68 jo Pasal 280 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

DiPolres Ciamis 

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan tindak pidana ringan dalam hukum 
pidana, hal tersebut sangat mengganggu Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan 
Kelancaran Lalu Lintas. Salah satu pelanggaran tersebut adalah pengguna tanda nomor 
kerndaraan  bermotor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan  yang terus 
mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, 
hal tersebut melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penegakan hukum bagi kendaraan 
bermotor pengguna tanda nomor kendaraan bermotor tidak sesuai spesifikasi teknis 
kendaraan ; mengetahui kendala dalam penegakan hukum bagi kendaraan pengguna 
tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan ; dan 
mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam mengatasi kendala pada 
kendaraan bermotor pengguna tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi 
teknis kendaraan bermotor. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu 
memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris 
artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-
bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data terdiri dari sumber 
data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu 
data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. 
Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dihasilkan 
adalah pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penindakan 
tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan yang 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Pelaksanaan Penegakan hukum bagi pengguna pengguna tanda nomor 
kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan  oleh Polres Ciamis 
dilakukan penindakan dengan dasar hukum Pasal 280 UU LLAJ, dalam penelitian ini 
pelaksanaan penegakan hukum  tentang TNKB belum optimal. Kendala yang dihadapi 
oleh Polres Ciamis terdiri dari kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran 
masyarakat terhadap larangan penggunaan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai 
spesifikasi teknis kendaraan dan kendala internal yaitu kurangnya personil kepolisan 
sendiri khususnya bagian lalu lintas, upaya yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam 
menghadapi kendala eksternal yaitu melakukan sosialisasi yang termasuk kedalam 
tindakan preventif dan dalam menghadapai kendala internal, melakukan koordinasi 
dengan Dinas Perhubungan dalam pengadaan penindakan tanda nomor kendaraan 
yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan, beberapa operasi yang termasuk 
kedalam tindakan represif yaitu operasi zebra, operasi simpatik dan operasi patuh. 
 


