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BAB IV 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS 

KHUSUSNYA PELANGGAR BATAS KECEPATAN BERKENDARA 

 

A. Berbagai Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Sering Terjadi 

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di 

seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja 

berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap 

pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain 

itu, pengendara juga harus memakai pengaman. Seperti, helm bagi 

pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi 

mobil. 

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena 

pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali 

tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak 

jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya 

ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai 

dengan pasal yang terdapat dalam UU tentang berkendara.117 

1.   Tidak Ada SIM  

SIM atau Surat Izin Mengemudi merupakan hal wajib ketika 

seseorang ingin mengemudi. Jika SIM tidak ada, maka seseorang 

                                                 
117 Soerjono Soekanto,  Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Op. 

Cit., hlm. 172 

https://www.cermati.com/artikel/perpanjang-sim-lebih-mudah-dan-praktis-secara-online
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belum sah dikatakan sebagai pengemudi. Hal ini berlaku bagi 

semua pengendara, baik roda dua maupun roda empat. 

Bagi mereka yang tidak memiliki SIM akan dikenakan 

hukuman sesuai dengan UU di Indonesia. Hukumannya berupa 

kurungan penjara atau denda maksimal Rp1 juta. Bagi yang tidak 

ingin hal ini terjadi, pastikan memiliki SIM lebih dulu sebelum 

memutuskan untuk mengemudi. 

2.   STNK Tidak Lengkap 

                   STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan ini sangat 

penting sebagai bukti sah siapa yang memiliki kendaraan 

tersebut. Bagi yang ingin bepergian, selalu bawa STNK ini. 

Apalagi jika Anda ingin memarkirkannya di mall, kantor, atau 

hotel. 

                   Biasanya STNK ini akan ditunjukkan sehabis Anda 

menyelesaikan urusan di suatu tempat. Jika lupa membawa 

STNK, maka sewaktu pemeriksaan, Anda dan kendaraan akan 

dicegat. Anda juga akan diduga sebagai pencuri yang ingin 

membawa kabur kendaraan orang lain. 

                   Selain sebagai tanda bukti di pusat perbelanjaan atau 

hotel, STNK ini juga berguna ketika ada razia. Biasanya polisi 

akan memeriksa semua kelengkapan berkendara. Jika 

https://www.cermati.com/artikel/perpanjang-sim-online-seperti-apa-prosesnya
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lupa membawa STNK saat razia, maka harus siap membayar 

denda maksimal Rp200.000 atau kurungan dua bulan penjara.118 

3.   Melanggar Rambu Lalu Lintas 

                   Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi di jalan 

raya, apalagi di Indonesia. Banyak masyarakat ingin cepat-cepat 

sampai di tempat tujuan sehingga tidak memperhatikan lampu 

lalu lintas. Bagi pengemudi roda dua atau roda empat, selalu 

perhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Selain untuk 

menghindari denda dan pidana penjara, Anda juga akan selamat 

dari yang namanya kecelakaan. 

       Bagi yang kedapatan melanggar rambu lalu lintas akan dikenakan 

denda maksimal Rp500.000 atau kurungan maksimal dua bulan 

penjara. 

4.   Berkendara Melebihi Batas Kecepatan  

                   Baik mobil maupun sepeda motor, keduanya memiliki 

batasan kecepatan maksimal. Jika melanggar poin ini, Anda 

harus siap membayar denda maksimal Rp500.000 atau maksimal 

kurungan dua bulan penjara. 

5.   Tidak Memakai Safety  

                   Safety bagi pengemudi roda dua adalah helm dan sabuk 

pengaman bagi pengemudi roda empat. Ketentuan ini tidak hanya 

bagi pengemudi, namun juga bagi penumpang. Jika melanggar 

                                                 
118  

https://www.cermati.com/artikel/stnk-hilang-ini-dia-cara-mengurusnya
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poin ini, Anda juga akan dikenakan sanksi dan denda seperti 

poin-poin sebelumnya.119 

6.   Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis  

                   Persyaratan teknis kendaraan roda empat tentu saja 

berbeda dengan roda dua. Untuk roda empat, kelengkapannya 

meliputi: kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, lampu 

mundur, bumper, dan kaca depan. Jika ini tidak lengkap, maka 

Anda akan dikenakan denda maksimal Rp500.000 atau maksimal 

kurungan dua bulan penjara. 

                     Untuk kendaraan roda dua, kelengkapannya berupa: 

lampu utama, lampu rem, klakson, knalpot  bawaan sepeda 

motor, kaca spion, dan pengukur kecepatan. Bagi yang tidak 

melengkapi syarat teknik akan dikenakan hukuman kurungan 

penjara maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp250.000.120 

 

B. Cara Mengukur Kecepatan Berkendara 

Pengukuran free flow speed dengan jumlah sampel yang 

representatif di jalan arteri dan jalan lokal di wilayah pedesaan dan 

perkotaan penting untuk dilakukan untuk menilai potensi pengurangan 

kecelakaan parah melalui program manajemen kecepatan. Apapun 

cara pengukuran kecepatan yang dipakai, penting sekali untuk 

mempertimbangkan berbagai tipe kendaraan yang menggunakan 

                                                 
119 Naning, Ramdlon,  Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum 

Dalam Lalu Lintas, Op. Cit., hlm. 137 
120 Ibid., hlm. 138 
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jalan (truk biasanya berjalan lebih lambat daripada mobil penumpang), 

volume lalu lintas (volume yang lebih tinggi menyebabkan kecepatan 

yang lebih rendah), dan variabel lain seperti jam, hari, liburan, dan 

kondisi cuaca. 

Variasi yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan dapat 

menyebabkan perbedaan pada kecepatan yang terekam. Lokasi yang 

sama, peralatan perekaman yang sama, dan sebisa mungkin operator 

peralatan yang sama juga penting. Peralatan perekaman harus 

tersembunyi, jika memungkinkan, karena pengguna jalan yang 

melihat alat tersebut mungkin mengubah kecepatan mereka dan 

bahkan mungkin mengerem karena takut terkena denda.121 

Survei kecepatan dapat dilakukan dengan peralatan pengukur 

kecepatan yang terpasang tetap (fixed) atau dengan survei 

pengamatan di mana peneliti berdiri di tepi jalan dengan memegang 

alat pengukur kecepatan. Survei juga dapat dilakukan dengan 

mengamati tipe pengemudi yang melebihi batas kecepatan (pria, 

wanita, muda, tua). Survei pengamatan kecepatan semacam itu harus 

banyak dilakukan untuk bisa mengidentifikasi perbedaan yang 

signifikan antara pria dan wanita, jalan dalam kota dan antar kota, dan 

antar berbagai daerah.122  

Sebagai contoh, panduan di Selandia Baru menyarankan 

bahwa dibutuhkan sampel berupa 200 kendaraan selama minimal dua 

                                                 
121https://www.scribd.com/doc/122890172/Panduan-Survei-dan-kecepatan-lalu-

lintas/diakses-21-September-2019 
122 Ibid. 
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jam untuk dapat menghasilkan survei ‘sebelum/sesudah’ atau survei 

‘perubahan sepanjang waktu.’ Angka tersebut harus digunakan untuk 

setiap tipe kendaraan dan pengguna jalan. Angka yang tepat adalah 

minimal 300 kendaraan selama satu jam.Pengukuran kecepatan 

harus disatukan dan dianalisis untuk menentukan kecepatan rata-rata 

dari arus lalu lintas selama periode beberapa jam. Kecepatan 85 

persen juga harus dikalkulasikan dari distribusi free speed karena free 

speed kerap digunakan sebagai dasar untuk perancangan jalan dan 

juga telah digunakan di berbagai negara sebagai panduan dalam 

penentuan batas kecepatan.123  

Batas kecepatan harus direkam dan pengukuran dilakukan di 

sejumlah lokasi selama beberapa hari dan, jika memungkinkan, 

diulang setiap tiga bulan. Survei kecepatan sampel secara berkala 

akan menunjukkan tren kecepatan kendaraan dan, lebih penting lagi, 

menjadi kesempatan untuk memonitor dampak dari program 

manajemen kecepatan terhadap perilaku pengemudi . 

Jika free flow speed melebihi batas kecepatan yang berlaku, hal 

ini menunjukkan adanya potensi untuk mengurangi kecepatan sampai 

pada batas yang berlaku dengan penegakan yang hatihati sesuai 

dengan yang ditargetkan dan pendidikan masyarakat, atau untuk 

mengubah tata letak jalan dengan tindakan-tindakan rekayasa. 

Kecepatan yang lebih rendah selanjutnya akan memicu penurunan 

                                                 
123 Ibid. 
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angka kematian dan cedera parah. Jika free flow speed lebih rendah 

daripada batas kecepatan tetapi masih terdapat risiko kecelakaan 

yang tinggi di sepanjang jalan atau di bagian tertentu, hal ini 

menunjukkan bahwa kecepatan berjalan perlu dikurangi dengan batas 

kecepatan yang lebih rendah dan tindakan-tindakan lain.124 

 

C. Kecepatan Berkendara Mempengaruhi Kecelakaan dan Cidera 

Lalu Lintas Jalan 

Mayoritas pakar keselamatan jalan setuju bahwa penyebab 

utama kematian di jalan di seluruh dunia adalah pemilihan kecepatan 

yang tidak tepat, yang umumnya disebut sebagai kecepatan 

kendaraan yang tidak tepat, atau ‘ngebut’. Kecepatan yang semakin 

tinggi meningkatkan risiko kecelakaan karena beberapa alasan, 

misalnya pengemudi mungkin akan kehilangan kontrol kendaraan, 

tidak mampu mengantisipasi bahaya yang datang secara tepat waktu 

dan juga menyebabkan pengguna jalan lain salah mempertimbangkan 

kecepatan kendaraan. Sudah jelas bahwa jarak yang ditempuh pada 

suatu waktu, begitupun jarak yang ditempuh saat pengemudi atau 

pengendara bereaksi terhadap situasi berbahaya di jalan di depan 

mereka, semakin jauh jika kecepatan semakin tinggi. Selain itu, 

                                                 
124 https://www.google.com/search?source=hp&ei=ys7TXdPWFYrEvQSy84DwDg&q= 

highway+capacity+manual+free+flow+speed/diakses-32-September-2019 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=ys7TXdPWFYrEvQSy84DwDg&q
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setelah pengemudi bereaksi dan mengerem, jarak berhenti juga 

semakin jauh jika kecepatan semakin tinggi.125 

Kecepatan yang berlebihan dan tidak tepat merupakan 

masalah terbesar di bidang keselamatan jalan di berbagai Negara. 

Meskipun pengidentifikasian faktor penyebab kecelakaan lalu lintas 

bersifat subyektif, terdapat survei dan penelitian yang menemukan 

bahwa hampir sepertiga dari total kecelakaan yang mengakibatkan 

kematian memiliki kaitan dengan kecepatan yang berlebihan. 

Kecepatan merupakan faktor yang memperburuk di semua 

kecelakaan. 

Masalah ngebut semakin meningkat setiap tahun karena 

semakin tingginya kecepatan yang dapat dicapai oleh mobil-mobil 

baru, yaitu sekitar dua kali lipat batas kecepatan yang berlaku di 

daerah pedesaan. Banyak mobil baru sekarang dapat ngebut dengan 

mudah, berbeda dari jaman dahulu ketika batas kecepatan pertama 

kali diperkenalkan. Karenanya, sekarang lebih sulit meyakinkan para 

pengemudi untuk mengemudi dalam batas kecepatan yang berlaku. 

Perkembangan teknologi mesin selama 40 tahun terakhir telah 

membuat mobil dapat melaju dengan kecepatan tertinggi jauh di atas 

batas kecepatan maksimal. Hal ini memunculkan kesulitan dalam 

mengelola kecepatan berjalan agar sesuai dengan batas kecepatan 

                                                 
125 Ibid. 
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yang berlaku bagi para pelaku ngebut tingkat tinggi dan tingkat 

rendah.126 

 

D. Batas Kecepatan Berkendara Diterapkan, Dikomunikasikan, dan 

Ditegakkan 

Secara umum, penetapan batas kecepatan mencerminkan 

usaha untuk mencapai keseimbangan antara keselamatan dan 

mobilitas. Namun, negara yang menyadari buruknya rekam 

keselamatannya dan berkomitmen untuk mengurangi kematian dan 

cedera di jalan mulai menggeser keseimbangan tersebut ke arah 

keselamatan.  

Beberapa negara sekarang menetapkan batas kecepatan 

berdasarkan batas toleransi cedera manusia, yaitu, batas yang tidak 

akan menyebabkan kematian atau cedera parah pada pengguna jalan 

saat terjadi tabrakan. Posisi kebijakan ini disebut sebagai  Sistem 

yang Berkeselamatan (Safe System)  

Selain itu, banyak negara sekarang memahami bahwa 

kecepatan yang lebih rendah memiliki manfaat tambahan selain 

keselamatan, yaitu penghematan ekonomi (lebih sedikit bahan bakar 

yang terpakai), arus lalu lintas yang lancar, dan pengurangan polusi 

udara dan suara.127 

1.   Batas kecepatan ditetapkan 

                                                 
126 Ibid. 
127 Leksmono Suryo Putranto,  Rekayasa Lalu Lintas, Op. Cit., hlm. 129 
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Siapa yang bertanggung jawab dan kriteria apa yang 

digunakan untuk menentukan batas kecepatan penting untuk 

ditetapkan. Apakah batas tersebut didasarkan pada analisis 

pakar, keputusan politikus, analisis data dan risiko kecelakaan, 

atau penilaian biaya-manfaat? Implikasi dari berbagai metode 

tersebut harus dipahami untuk memunculkan kasus pengubahan 

metode dan kriteria yang sekarang digunakan. 

Dasar penetapan batas kecepatan untuk wilayah pedesaan 

dan perkotaan, dan untuk berbagai kelas jalan dan kendaraan 

juga harus ditentukan. Biasanya, terdapat persetujuan tentang 

batas kecepatan umum untuk jalan yang memiliki kualitas bagus 

di pedesaan dan perkotaan. Batas umum tersebut biasanya 

dianggap sebagai batas kecepatan dasar (default), dan 

karenanya tidak perlu dipasang dalam bentuk rambu. 

Kadang, batas kecepatan yang berbeda dapat diterapkan 

pada standar jalan, kelas kendaraan, dan pengemudi yang 

berbeda, misalnya pengemudi pemula. 

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah sudah 

pernah ada review untuk menentukan ketepatan batas kecepatan, 

bagaimana sifat lalu lintas/pengguna jalan, sifat jalan dan tepi 

jalan (termasuk pembangunan di sebelah jalan dan kontrol akses 
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terhadap pembangunan tersebut), standar dan tipe kendaraan 

dan tingkat penegakannya.128 

2.  Batas kecepatan dikomunikasikan 

     Ketika batas kecepatan telah ditetapkan, pengemudi perlu 

diberitahu tentang batas tersebut. Hal ini biasanya dilakukan 

dengan pemasangan rambu-rambu dan marka jalan. Review 

terhadap rambu dan informasi batas kecepatan harus dilakukan 

untuk mengetahui apakah pengemudi memahami apa yang 

disyaratkan oleh undang-undang, dan  review terhadap kecukupan 

informasi yang diberikan kepada pengemudi harus dilakukan 

dalam rangka persiapan program manajemen kecepatan.  

Pembahasan yang lebih lengkap tentang rambu dan informasi bagi 

pengguna jalan tentang batas kecepatan maksimal.129 

3.  Batas kecepatan ditegakkan 

    Dalam ketiadaan tindakan rekayasa infrastruktur yang 

memaksa pengemudi untuk mengurangi kecepatan mereka 

(seperti jendulan melintang jalan (road humps), batas kecepatan 

sering tidak dipatuhi oleh pengemudi dan pengendara kecuali saat 

ada tindakan penegakan. Penting untuk dipahami bahwa persepsi 

tentang adanya penegakan yang sangat mempengaruhi perilaku 

kecepatan, bukan tindakan penegakan sebenarnya. Hal ini berarti 

bahwa aktivitas penegakan perlu dipublikasikan (yaitu untuk 

                                                 
128 Adiputra, P.B. Hukum Dan Etik Berlalu Lintas. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 

182 
129 Ibid., hlm. 183 
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mempengaruhi, bukan menangkap); tetapi pengemudi jarang 

dapat dibodohi dengan klaim tentang adanya aktivitas penegakan 

yang luas dalam jangka waktu lama. Karenanya, titik awal 

penegakan perlu ditentukan dalam hal distribusi geografis, jumlah 

kendaraan yang disaring, distribusi penegakan selama satu hari 

dan selama satu minggu, dan batas yang ditegakkan secara 

efektif. Polisi mungkin enggan menegakkan batas kecepatan yang 

baru karena batas yang baru mungkin tidak diterima dengan baik 

oleh para pengguna jalan, yang mengakibatkan kritikan dan 

perasaan benci terhadap polisi. Pengalaman dan sikap polisi 

terhadap penegakan kecepatan harus dinilai.130 

 

E. Metode Penegakan Kecepatan Berkendara 

Kepolisian di berbagai negara di dunia telah mengadopsi 

metode penegakan berbasis pendekatan di mana saja, kapan saja 

untuk memberantas tindakan ngebut di jaringan jalan (Kotak 3.8). 

Pesannya jelas: ngebut adalah perilaku ilegal dan tidak dapat 

diterima, dan melanggar kepentingan masyarakat. 

Dalam hal penegakan batas kecepatan, masyarakat sulit untuk 

diyakinkan. Hal ini biasanya tergantung pada keberadaan jumlah 

sumber daya mobil patroli, mobile camera, dan kamera yang 

terpasang tetap di lokasi-lokasi berisiko tinggi. Selain itu, hal ini juga 

                                                 
130 https://www.grsproadsafety.org/wp-content/uploads/Speed-Management_grey./diakses-

22-September-2019 
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akan tergantung pada penyampaian iklan masyarakat secara luas 

untuk semakin menumbuhkan persepsi bahwa penegakan luas 

sedang berlangsung. 

Dalam patroli rutin, pemeriksaan kecepatan umumnya 

dilakukan dengan mobil polisi membuntuti dalam jarak yang konstan 

di belakang kendaraan yang melanggar sepanjang paling tidak 200-

300 meter dan sambil melihat kecepatan di speedometer kendaraan 

polisi.131 

Jarak dan waktu yang terekam oleh alat pengukur kecepatan 

menjadi ukuran kecepatan yang tidak terbantahkan baik di daerah 

pedesaan maupun perkotaan. Alat tersebut dinyalakan oleh polisi 

ketika kendaraan yang ngebut pertama kali terlihat dan kemudian 

dibuntuti dan alat kemudian dimatikan ketika mencapai titik 

penangkapan. Metode ini menggunakan speedometer dan odometer 

mobil polisi untuk mendapatkan kecepatan rata-rata selama jarak 

yang ditempuh selama membuntuti. Hal ini menjadi penilaian yang 

adil terhadap kecepatan pelanggar, karena pelanggar tidak dapat 

memakai alasan seperti ‘hanya menyalip kendaraan lain’, ‘melaju 

sesuai kecepatan kendaraan lain’. 

Dua tabung pneumatik paralel yang terpasang melintang jalan 

dapat digunakan untuk mengukur waktu dan kecepatan sebagai 

bahan perhitungan kecepatan yang akurat dengan disertai seorang 

                                                 
131 Ibid. 
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polisi yang berjaga di titik penangkapan yang aman dalam jarak 

beberapa ratus meter setelah lokasi tabung. Di berbagai negara, 

metode ini telah dilengkapi dengan pemasangan radar atau laser di 

lokasi sebelum lokasi tabung. Metode perkiraan kecepatan juga 

dipakai di beberapa negara, yaitu ketika sebuah kendaraan yang 

ngebut menyalip kendaraan polisi yang bertanda atau tidak bertanda 

(perbandingan kecepatan antara kendaraan yang menyalip dan 

kendaraan polisi).132  

Pengalaman mengemudi dan mengawasi lalu lintas yang 

dimiliki polisi bisa digunakan untuk memperkuat perkiraan kecepatan 

kendaraan, disertai dengan penjelasan dari pelanggar tentang alasan 

ngebut yang dia lakukan. Di beberapa negara, opini polisi menjadi 

bukti utama, sementara alat pengukur kecepatan menjadi bukti 

pendukung. 

Di tingkat paling sederhana, stopwatch  dapat digunakan untuk 

mengukur kecepatan di antara dua titik di suatu bagian jalan yang 

jaraknya diketahui secara akurat sebagai bentuk penegakan batas 

kecepatan. Jarak tersebut bisa berupa ruang di antara marka garis 

jalan atau di antara dua benda yang tidak bergerak. 

Sertifikasi akurasi alat dapat dilakukan oleh uji laboratorium 

independen atau oleh teknisi bengkel polisi, yang menunjukkan 

bahwa proses sertifikasi dilakukan secara sah menurut peraturan atau 

                                                 
132 Ibid. 
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kebijakan. Apapun proses yang dipakai, hasilnya harus dapat 

diverifikasi sebagai bukti di pengadilan.133 

Bukti identitas tidak selalu diperlukan jika memakai teknologi 

speed camera. Di beberapa negara, undang-undang kepemilikan 

berlaku, yaitu, pemilik kendaraan dapat dituntut kecuali jika mereka 

membuat pengakuan yang menyebutkan nama pengemudi yang 

melakukan pelanggaran pada saat pelanggaran terjadi. Beberapa 

negara mewajibkan bukti foto pengemudi; namun, hal ini tidak 

mengurangi efektivitas dari speed camera sebagai alat penegakan. 

Jika tindakan berbasis kamera tidak dapat dilakukan segera, 

kepatuhan dapat dicapai (khususnya di daerah perkotaan) dengan 

penggunaan radar atau laser tangan secara luas yang disertai dengan 

patroli lalu lintas dan strategi penangkapan seperti biasa. Keterlihatan 

polisi yang sedang melakukan operasi penegakan sering kali lebih 

efektif daripada pemberian surat tilang. Perubahan perilaku akan 

terjadi ketika masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka sangat 

mungkin tertangkap dan dihukum jika ngebut.134 

Peralatan penegakan selanjutnya dapat di-upgrade menjadi 

peralatan yang dipasang di mobil, radar bergerak, dan peralatan video 

di dalam mobil yang sekarang ini menjadi perangkat penegakan 

terkini yang sangat efektif. 

                                                 
133 Leksmono Suryo Putranto,  Rekayasa Lalu Lintas, Op. Cit., hlm. 152 
134 Ibid., hlm. 154 
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Penggunaan  speed camera  dapat menghemat biaya.  Speed 

camera dapat menjadi alat penegakan yang konsisten, mengurangi 

keterlibatan polisi, tidak memerlukan titik penangkapan dan 

pembayaran hukuman. Hal ini mengurangi potensi terjadinya tindakan 

korupsi dalam praktik penegakan.135 

 

Penggunaan kamera tersembunyi atau terlihat 

Strategi manajemen kecepatan yang efektif meliputi 

penggunaan speed camera baik yang terpasang tetap (fixed) maupun 

bergerak (mobile) yang terpasang di kendaraan. Meskipun kamera 

terpasang tetap mudah terlihat oleh pengemudi, kamera tersebut 

mengirim pesan yang kuat bahwa ngebut akan diawasi dan tidak akan 

ditoleransi. Untuk melengkapi, penggunaan kamera bergerak, 

khususnya di daerah perkotaan, telah terbukti efektif dalam mengirim 

pesan kepada pengemudi bahwa ngebut adalah tindakan melanggar 

hukum dan dilarang di mana saja dan kapan saja. Kombinasi dua 

jenis kamera tersebut sangat efektif dalam mengurangi rata-rata 

kecepatan berjalan di bagian-bagian utama jalan, dan di beberapa 

kasus bahkan mengurangi sampai dengan di bawah batas kecepatan 

yang berlaku.136 

Kamera terpasang tetap juga menjadi alat yang berguna untuk 

menangani risiko kecelakaan yang berkaitan dengan kecepatan di 

                                                 
135 Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara, Loc. Cit., hlm. 53 
136 Ibid., hlm. 54 
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lokasi-lokasi tertentu. Kamera tersebut berfungsi sebagai pengawas 

titik buta (blackspot) dengan efek yang signifikan terhadap kecelakaan 

yang terjadi di lokasi-lokasi tempat kamera tersebut terpasang. 

Namun, dampaknya terhadap pengurangan kecelakaan di bagian-

bagian jalan lainnya belum terasa. Efeknya hanya terasa di jarak 

beberapa kilometer dari lokasi pemasangan kamera.137 

 

F. Implementasi Penegakan Hukum Pelanggar Batas Kecepatan 

Berkendara 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan terkait aturan batas kecepatan Pasal 287 ayat (5) 

yang maknanya berisi seorang pengemudi kendaraan bermotor yang 

melanggar aturan batas kecepatan dikenai sanksi pidana, baik 

kurungan ataupun denda, terkesan materi muatan dalam pasal ini 

tidak mempunyai daya paksa, padahal didalam materi pasal tersebut 

dimasukkan sanksi pidana, yang mana sanksi pidana ini adalah 

sanksi yang dapat dipaksakan keberlakuannya.138  

Proses penegakan hukum terhadap seseorang yang 

melanggar aturan batas kecepatan belum pernah dilaksanakan yakni 

berupa tindakan represif atau tindak langsung terhadap pelanggar 

dengan menerapkan sanksi denda maupun kurungan.  

                                                 
137 Ibid., hlm. 55 
138 Yesmil Anwar dan Adang,  Kriminologi, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010,  hlm. 43.  
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Terkait dengan penegakan hukum aturan batas secara umum 

belum efektif pelaksanaannya, artinya proses penegakan hukum 

seperti pemberian sanksi denda maupun pemberian sanksi pidana 

belum dilakukan. Selain itu aturan batas kecepatan ini hanya sebatas 

peraturan berupa himbauan berlalu lintas lewat rambu-rambu saja dan 

belum ada penerapan lebih lanjut terkait hal penegakan hukum 

pemberian sanksi apabila ada seorang yang melanggar.  

Tidak dipungkiri bahwa memang aturan batas kecepatan itu 

ada sanksi pidana yang harus ditegakkan akan tetapi di semua jajaran 

Polres pihak kepolisian belum mempunyai alat pendeteksi batas 

kecepatan, yakni speed gun. Alat ini yang saya tahu akan 

memberikan akurasi yang tepat ketika ada orang yang melanggar 

batas kecepatan, jadi dalam pembuktiannya polisi akan terbantu. 

Namun sejauh ini kecenderungan orang untuk memacu kendaraannya 

melebihi batas kecepatan itu tidak ada, mengingat medan dan kontur 

jalan yang berkelokkelok, naik turun. Permasalahan lalu lintas yang 

terjadi lebih banyak pada kelengkapan kendaraan bermotor pada 

pengguna sepeda motor, misal tidak memakai helm, tidak memiliki 

Surat Ijin Mengemudi serta permasalahan anak-anak muda yang 

memodifikasi sepeda motornya menjadi tidak standar pabrik.139  

Memang ada kesan polisi melakukan pembiaran pelanggaran 

batas kecepatan. Pertama, kelemahan aparat penegak hukum dalam 

                                                 
139 Sofyan M. Saleh, et al., "Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan 

jalan", Loc. Cit., hlm. 162 
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penegakan aturan batas kecepatan. Kedua, bahwa penegakan hukum 

terhadap masyarakat yang melanggar aturan batas kecepatan di 

Wonogiri tidak dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Imbas dari penegakan hukum 

yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ini adalah tidak terlaksananya salah satu 

fungsi hukum yaitu pada aspek kepastian hukum yang seharusnya 

ada dalam bentuk penegakan hukum dan pada kenyataannya tidak 

hadir didalamnya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak tahu apa 

yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.140  

Mengikuti pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief 

penegakan hukum merupakan perwujudan suatu sanksi pidana 

sebagai suatu proses perwujudan kebijakan. Kebijakan dalam hal ini 

adalah kebijakan hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap untuk 

menghasilkan bentuk penegakan hukum yang rasional, yaitu:141  

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;  

2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan  

3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pertama.  

            Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa ditinjau dari sudut subyeknya 

dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

                                                 
140 Ibid., hlm. 163 
141 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT 

Alumni,  2010, hlm. 173.  
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menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 

aturan hukum.142 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum mengatur suatu 

usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang 

disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum itu.143  

 

                                                 
142 Husni Thamrin, 2014, Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Negara 

Hukum,http://untagbanyuwangi.ac.id/attachments/article/867/Dr.%20H.%20Husni%20Thamrin,% 

20SH,%20MH,%20MM.pdf, diakses tanggal 28 September 2019, Jurnal Ilmiah Proghresif, Vol.11 

No.32, hal. 53. 
143 Raharjo, Satjipto. Polisi Pelaku dan Pemikir. Op. Cit., hlm. 172 


