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Abtract 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pengguna kendaraan 
bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Mataram terkait dengan ketentuan yang 
tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan 
menganalisis upaya pihak Satuan Lalu Lintas Polres Mataram guna menumbuhkan kesadaran 
hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas. Pendekatan dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-
empiris. Subyek dalam penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua yang 
berlalu lintas di Kota Mataram yang berjumlah 17 orang. Sedangkan informan dalam 
penelitian ini berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan dengan 
cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kesadaran hukum pengguna kendaraan 
bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Mataram belum sepenuhnya sejalan dengan 
ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal tersebut bisa 
terlihat dari data yang menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran lalu lintas oleh 
pengguna kendaraan bermotor roda dua di Kota Mataram. Sementara itu, upaya pihak 
Satlantas Polres Mataram guna menumbuhkan kesadaran hukum pengguna kendaraan 
bersmotor roda dua dalam berlalu lintas terdiri dari 3 upaya yang meliputi upaya preventif 
(pencegahan), upaya represif (penindakan), dan upaya kuratif (pemulihan). 
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Lalu Lintas 

Abstract 
This research aims to analyze the legal awareness of two-wheel motor vehicle users 

in traffic in Mataram city associated with the conditions set forth in Act No. 22 of 2009 about 
traffic and Road Transport, and the effort to identify the units of Traffic Polres Mataram to 
grow awareness of legal users of two-wheeled motor vehicle in traffic. The approach in this 
study using qualitative approach with normative-legal research methods are empirical. The 
subjects in this study were two-wheel motor vehicle users who traffic in the city of Mataram, 
which totaled 17 people. While the informants in this study amounted to 4 people. 
Engineering data collection is carried out by means of interviews, observation, and 
documentation. In the meantime, the techniques of data analysis performed by reduction of 
the data, the presentation of the data, and draw conclusions. 

The result of this research shows that awareness of legal users of two-wheeled motor 
vehicle in traffic in the town of Mataram is not fully in line with the provisions set forth in Act 
No. 22 of 2009 about LLAJ. It can be seen from the data This can be seen from the data that 
shows that there is still a lot of traffic violations by users of two-wheeled motor vehicle in 
Mataram..Meanwhile, the efforts of the Satlantas Mataram Polres to grow awareness of legal 
users of two-wheeled vehicle bersmotor in traffic consists of 3 efforts that include preventive 
efforts (prevention), repressive effort (action), and the curative efforts (recovery). 
Keywords: Legal Awareness, Traffic 
 
 
 



A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 
ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep 
negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD tersebut, maka dapat dipahami 
bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat 
Indonesia diatur oleh hukum dan tentunya telah dibentuk berbagaiaturan dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat,salah satunya adalah dalamhalberlalu lintas. 
Ketentuan yang telah dibentuk oleh negara Indonesiadalam hal berlalu lintas adalah 
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Ketentuan tentang lalu lintas, khususnya yang terkait dengan pengguna 
kendaraan bermotor roda dua dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada bab VIII, bab IX, dan bab XX. Pada bab VIII 
bagian kesatu diatur tentang surat izin mengemudi, salah satunya pasal 77 ayat (1) 
tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan. 
Sedangkan pada bab IX bagian keempat telah diatur tentang tata tara berlalu lintas, 
diantaranya dalam pasal 106 ayat (8) yang mengatur tentang kewajiban mengenakan 
helm yang memenuhi standar nasional Indonesiabagi pengemudi kendaraan. Bagi yang 
melanggar ketentuan tersebut di diancam dengan sanksi pidana yang diatur pada bab 
XX, diantaranya dalam pasal 281 yakni bagi yang melanggar pasal 77 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada pasal 291 ayat (1) yakni sanksi bagi 
pelanggar 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). 

Ketentuan-ketentuan tentang berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor 
roda dua sebagaimana yang diatur di dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam rangka menciptakan 
ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan ketentuan 
tersebut tidak selalu ditaati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari data pelanggaran lalu 
lintas yang terjaring oleh Polres Mataram (2013/2014: 411D) yang menunjukkan 
bahwa terdapat 13.405 pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor 
roda dua pada tahun 2013 dan 679 pelanggaran pada periode Januari sampai Februari 
tahun 2014. Pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran surat-surat kendaraan seperti 
SIM dan STNK, pelanggaran helm, pelanggaran kelengkapan kendaraan seperti kaca 
spion, dan pelanggaran rambu lalu lintas. 

Data pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh Polres Mataram sebagaimana di 
atas menunjukkan bahwa masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh 
masyarakat dalam berlalu lintas terutama oleh pengguna kendaraan bermotor roda dua. 
Kondisi tersebut sekaligus sebagai indikasi adanya hal-hal yang mempengaruhi 
kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota 
Mataram sehingga melakukan pelanggaran lalu lintas. Soekanto dalam Salman (1993: 
59) menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat menyangkut indikator-indikator 
apakah hukum itu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Apabila indikator-



indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukum masyarakat 
akan tinggi, begitu pun sebaliknya. 

Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor 
roda dua sebagaimana data Polres Mataram dimungkinkan disebabkan oleh beberapa 
faktor yang sesungguhnya dapat dicermati dari berbagai indikator kesadaran hukum 
sebagaimana dikemukakan di atas, yakni: apakah hukum itu diketahui, dipahami, 
dihargai, dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya setelah diketahui 
bagaimana kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu 
lintas di Kota Mataram melalui berbagai indikator tersebut, maka akan diketahui 
apakah kesadaran hukum tersebut sudah sejalan atau belum dengan ketentuan hukum 
yang ada. 

Berkaitan dengan berberapa hal di atas, maka diperlukan upaya  yang harus 
dilakukan oleh Negara, khususnya oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan 
dalam hal lalu lintas guna memecahkan permasalahan yang ada. Hal tersebut 
sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab 
atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.  

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu 

lintas di Kota Mataram sudah sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam 

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas guna 

menumbuhkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam 

berlalu lintas? 

3. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kesadaran hukum 

pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Mataram, 

sedangkan secara khusus penelitian bertujuan untuk: 

a. Untuk menganalisis kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua 

dalam berlalu lintas di Kota Matararam terkait ketentuan yang tercantum di dalam 

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

b. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pihak Satlantas Polres Mataram 

guna menumbuhkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua 

dalam berlalu lintas. 

 



4. Manfaat Penelitian 
Secara umum penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor roda dua 
tentang aturan-aturan yang harus ditaati dalam berlalu lintas dan dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan bagi masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor roda 
dua untuk ikut berpartisipasi  menciptakan tertib lalu lintas agar kesadaran hukum 
masyarakat dalam berlalu lintas bisa meningkat, serta dengan penelitian ini 
diharapkan akan memotivasi pemerintah Kota Mataram khususnya Satuan Lalu Lintas  
Polres  Mataram menemukan solusi yang lebih tepat guna menumbuhkan kesadaran 
hukum masyarakat dalam berlalu lintas. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Moleong (2000: 3) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu 
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 
manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasanya dan dalam peristilahannya. Sementara itu, metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Ali (2009: 105) 
menegaskan bahwa metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan 
dari metode penelitian hukum normatif  dan metode penelitian hukum empiris. Metode 
penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode penelitian hukum 
empiris dilakukan dengan cara melihat prilaku hukum atau kenyataan hukum yang ada di 
dalam masyarakat. 

Subyek dalam penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam 
berlalu lintas di Kota Mataram berjumlah 17orang, sedangkan informan dalam penelitian 
ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 anggota kepolisian lalu lintas Kota Mataram dan 
1 orang hakim dari pengadilan Negeri Kota Mataram. Sementara itu, teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data dilakukan dengan reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  
a. Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu 

lintas di Kota Mataram Terkait Ketentuan yang Tercantum dalam UU No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan 

Kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas 
di Kota Mataram belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum di 
dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena 
kesadaran hukum tersebut masih relatif rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari data 
pelanggaran lalu lintas yang meningkat drastis pada bulan Agustus Tahun 2014 
yang mencapai 2.398 pelanggaran, dan data  yang menunjukkan bahwa 17 orang 
subyek penelitian pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak 
membawa STNK, tidak mengenakan helm, sengaja melepas kaca spion, serta 



menerobos rambu lalu lintas, bahkan beberapa diantaranya sampai sekarang tetap 
melakukan pelanggaran lalu lintas yakni dari 17 orang subyek penelitian 4 
diantaranya (23,52%) belum memiliki SIM, 5 diantaranya (29,41%) hanya 
mengenakan helm pada saat-saat tertentu dan selalu membiarkan penumpangnya 
tidak mengenakan helm pada saat berkendara membawa penumpang. Selain itu, 17 
orang subyek penelitian tersebut (100%) tidak pernah menyalakan lampu utama 
pada siang hari saat berkendara.  

 
b. Upaya pihak Satuan Lalu Lintas Polres Mataram dalam Rangka 

Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda 

Dua dalam Berlalu Lintas di Kota Mataram. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaterdapat tiga upaya yang dilakukan 

oleh Satlantas Polres Mataram guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat 

dalam berlalu lintas di Kota Mataram yakni upaya preventif (pencegahan), upaya 

represif (penindakan), dan upaya kuratif (pemulihan). Upaya Preventif atau upaya 

pencegahan seperti memberikan penyuluhan, penerangan keliling, pemberian 

informasi tentang aturan yang harus ditaati oleh masyarat melalui media cetak dan 

radio. Selain itu, upaya ini juga dilakukan dengan cara menggelar Turjawali 

(pengaturan, penjagaan, dan pengawalan lalu intas) serta patroli lalu lintas. Upaya 

refresif atau penindakan yakni dengan melakukan penindakan kepada para 

pelanggar dengan cara tuguran secara lisan dan tulisan, tetapi jika tindakan tersebut 

tidak diindahkan maka akan dilakukan tindakan tilang yang disidang langsung ke 

pengadilan. Upaya terakhir yaitu kuratif, dIlakukan dengan pemulihan agar 

pelanggaran tidak diulang lagi misalnya pengendara yang memakai knalpot racing 

yang menciptakan kebisingan, maka  akan dilakukan penyitaan terhadap knalpot 

tersebut. 

2. Pembahasan 

a. Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu 

lintas di Kota Mataram Terkait Ketentuan yang Tercantum dalam UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan 

Hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya sejalan dengan 

data yang menggambarkan bagaimana kesadaran hukum pengguna kendaraan 

bermotor roda dua yang tercermin dari empat indikator kesadaran hukum 

sebagaimana berikut ini : 

 



1) Pengetahuan Hukum 

Pengetahuan 17 orang subyek penelitian tentang aturan yang harus mereka 

taati dalam berlalu lintas belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang 

tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009, karena mereka pada umumnya hanya 

mengetahui beberapa aturan seperti yang tercantum pada pasal Pasal 77 ayat (1) 

tentang kewajiban memiliki SIM, pasal 106 ayat (3) tentang kelengkapan 

kendaraan seperti memasang kaca spion, 106 ayat (4) tentang kewajiban 

mematuhi rambu lalu lintas, pasal 106 ayat (5) huruf a tentang kewajiban 

membawa STNK pada saat berkendara, dan pasal 106 ayat (8) tentang 

kewajiban menggunakan helm, akan tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan 

tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu di siang hari sebagaimana 

yang tercantum pada pasal 107 ayat (2). 

2) Pemahaman Hukum 

Pemahaman hukum 17 orang subyek penelitian belum sepenuhnya sejalan 

dengan ketentuan yang ada karena 4 dari 17 orang subyek penelitian tersebut 

haanya memahami tujuan dan manfaat dari aturan berlalu lintas sebagaimana 

yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 hanya agar tidak ditilang oleh 

pihak kepolisian, padahal tujuan dan manfaat yang sesungguhnya dari ketentuan 

tersebutadalah demi terciptanya kelancaran dan keselamatan mereka sendiri 

dalam berlalu lintas. 

3) Sikap Hukum 

   Penilaian hukum 17 orang subyek penelitian belum sepenuhnya sejalan 

dengan ketentuan yang ada karena 4 dari 17 orang subyek penelitian tersebut. 4 

orang subyek penelitian tersebut merasa tetap aman-aman saja walaupun 

mereka tidak mematuhi aturan yang ada dalam berlalu lintas, salah satunya 

adalah aturan yang mewajibkan penggunaan helm sebagaimana yang tercantum 

dalam UU No. 22 tahun 2009 pasal 106 ayat (8). 

4) Perilaku Hukum 

Data penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa 17 orang subyek 

penelitian pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa 

STNK, tidak mengenakan helm, sengaja melepas kaca spion kendaraan, dan 

menerobos rambu lalu lintas, bahkan beberapa diantaranya sampai sekarang 

tetap melakukan pelanggaran lalu lintas yakni dari 17 orang subyek penelitian 

4 diantaranya belum memiliki SIM, 5 diantaranya hanya mengenakan helm 



pada saat-saat tertentu dan selalu membiarkan penumpangnya tidak 

mengenakan helm pada saat berkendara membawa penumpang. Selain itu, 17 

orang subyek penelitian tersebut tidak pernah menyalakan lampu utama di 

siang hari pada saat berkendara. 

Sementara itu, data menunjukkan bahwa perilaku hukum pengguna 

kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Mataram tidak 

sedikit yang terlihat melakukan pelanggaran terutama pelanggaran helm. Hal 

tersebut membuktikan bahwa kesadaran hukum tersebut relatif rendah, ini 

terlihat dari data pelanggaran lalu lintas Polres Mataram yang menjaring 2.398 

pelanggaran pada bulan Agustus tahun 2014. Pelanggaran tersebut meningkat 

hampir lima kali lipat dari pelanggaran yang terjadi pada bulan sebelumnya 

yakni pada bulan Juli 2014 yang berjumlah 348 pelanggaran dan kebanyakan 

diantaranya adalah pelanggaran terhadap pasal 77 ayat (1) tentang SIM, dan 

pasal 106 ayat (8) tentang helm.  

Selain itu, data menunjukkan bahwa perilaku hukum sebagian besar 

pengguna kendaran bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Mataram 

terlihat tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Hal tersebut 

berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres 

Mataram dikarenakan ketentuan tentang kewajiban menyalakan lampu utama 

pada siang hari sebenarnya telah diberlakukan, akan tetapi sanksinya masih 

bisa ditoleransi atau hanya dengan teguran lisan, jadi tidak heran kebanyakan 

pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Mataram 

memilih tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. 

b. Upaya pihak Satuan Lalu Lintas Polres Mataram dalam Rangka 

Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda 

Dua dalam Berlalu Lintas di Kota Mataram. 

1) Upaya Preventif 

Data penelitian ini menunjukkan bahwa upaya ini merupakan upaya 

pencegahan sebelum pelanggaran terjadi yang dilakukan dengan beberapa 

upaya berikut ini : 

a) Pengaturan Lalu Lintas 

Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan setiap hari  pada pukul 

06:30 sampai pukul 08:00 dan dilakukan secara bergiliran oleh anggota 

kepolisian untuk mengatasi kemacetan dan pelanggaran yang terjadi dalam 



wilayah Kota Mataram. Kegiatan yang dilakukan adalah mengatur jalan 

yang rawan pelanggaran, rawan kemacetan, dan rawan kecelakaan di setiap 

simpang jalan. 

b) Penjagaan Lalu Lintas 

Penjagaan lalu lintas dilakukan dengan cara dibangunnya pos-pos 

penjagaan dan ditempatkan beberapa anggota kepolisian lalu lintas untuk 

menjaga daerahnya masing-masing. Pos penjagaan lalu lintas tersebut di 

lengkapi dengan atau tanpa alat pengendali isyarat lalu lintas, yang dinilai 

memiliki kerawanan lalu lintas yang bersifat sebagai potensi gangguan dan 

atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas untuk mendapatkan pengawasan atau penjagaan secara terus-

menerus oleh petugas.  

Berdasarkan hasil penelitian, di Kota Mataram telah  di buat pos jaga 

tetap di kawasan tertib lalu lintas yang berada di empat titik yakni: di kantor 

Satlantas Kota Mataram, di simpang empat Bank Indonesia, di simpang 

empat Gubernuran, dan simpang empat Karang Jangkong.  Selain itu, 

terdapat beberapa  pos jaga yakni di jalan Udaya, pasar kebon roeq, 

simpang 4 cakranegara, dan simpang Dasan cermen di perbatasan wilayah 

Mataram dengan wilayah lombok barat. (Gambar  salah satu pos penjagaan 

lalu lintas terlampir). 

c) Pengawalan Lalu Lintas 

Kegiatan pengawalan lalu lintas ini dilakukan ketika masyarakat 

meminta pengawalan kepada pihak kepolisian, contohnya ketika terdapat 

masyarakat yang melakukan adat nyongkolan dan meminta pengawalan 

kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian akan mengawal jalannya 

adat nyongkolan tersebut sehingga tidak terlalu menyebabkan kemacetan. 

d) Patroli Lalu Lintas 

Kegiatan ini dilakukan pihak Satlantas Polres Mataram mulai pagi hari 

hingga malam hari dengan menggunakan mobil PATWAL (patroli dan 

pengawalan) guna memantau pelanggaran lalu lintas. 

e) Pendidikan Lalu Lintas 

Upaya ini  merupakan upaya sosialisasi yang dilakukan melalui radio 

dan media cetak seperti pembagian brosur ataupun pemansangan banner 

yang berisi tentang sejumlah informasi terkait aturan dalam berlalu lintas 



yang harus ditaati dan melakukan penerangan keliling dengan cara 

berkeliling menggunakan mobil yang dilengkapi dengan microphone  yang 

berfungsi memberikan teguran secara lisan pada masyarakat yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Terkait dengan upaya di atas, pihak kepolisian lalu lintas Kota 

Mataram telah memasang banner pada sepanjang jalan KTL (Kawasan 

tertib lalu lintas) yang berisi aturan dalam berlalu lintas yang harus ditaati 

oleh pengguna kendaraan roda dua pada saat berlalu lintas di Kota 

Mataram. Selain itu, pihak  Satlantas olres Mataram juga memberikan 

sosialisasi juga dengan cara memberikan brosur kepada masyarakat yang 

berisi tentang aturan dalam berlalu lintas. Kegiatan sosialisasi dan 

kampanye tersebut dilakukansebagai pengenalan dan pemahaman tentang 

berlalu lintas yang baik dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti 

diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS), Police Goes to School, dan Police Goes to Campus. (Gambar 

kegiatan sosialisasi terlampir). 

Program pada tingkat TK dan Sekolah Dasar tersebut di atas 

diwujudkan dengan mengundang kapolsek untuk menjadi pembina 

upacara bendera dengan dibantu anggotanya khususnya anggota satlantas 

untuk mempraktekan gerakan lalu lintas setiap hari senin pada awal bulan 

untuk memberikan sosialisasi. Sedangkan pada tingkat Sekolah 

Menengah, pihak kepolisian juga menjadi pembina upacara, selanjutnya 

pada saat memberikan amanah, pihak kepolisian selaku pembina upacara 

memberikan pengetahun tentang berlalu lintas yang tertib dan aman.  

2) Upaya Represif 

Data penelitian ini menunjukkan bahwa upaya ini dilakukan pihak kepolisian 

dengan cara memberikan teguran dan tilang kepada para pelanggar. 

a) Teguran 

Upaya teguran ini dilakukan dengan lisan dan tertulis. Teguran tertulis 

diberikan kepada pelanggar yang berjanji tidak akan melakukan 

pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak akan 

melakukan pelanggaran lagi atau pemanggilan terhadap orang tua terhadap 

pelanggar yang masih dibawah umur. Kegiatan ini biasa dilakukan ketika 



menggelar operasi patuh dan operasi simpatik pada jam sekolah, sehingga 

bisa memantau anak di bawah umur yang berkendara. 

b) Tilang 

Upaya tilang ini dilakukan setiap hari kepada masyarakat yang 

melanggar peraturan lalu lintas baik pelanggaran helm, surat-surat 

kendaraan, kelengkapan kendaraan dan marka jalan. Dalam upaya tilang 

ini, pihak kepolisian mekakukan penyitaan bagi kendaraan yang tidak 

dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak memiliki surat izin 

mengemudi. Misalnya pengendara kendaraan bermotor roda dua pada 

waktu terjaring razia patuh dan tidak membawa atau mempunyai STNK, 

maka kendaraannya akan disita (gambar terlampir). Sebelum pelanggar 

mengambil kendaraan yang telah disita, pihak kepolisian memberikan 

blanko tilang sebagai undangan untuk menghadiri sidang tilang di 

pengadilan negeri. 

Sementara itu, setelah melaksanakan persidangan di Pengadilan 

Negeri, pelanggar bisa mengambil kendaraan, SIM, ataupun STNK yang 

telah disita oleh petugas kepolisian dengan membawa dokumen atau surat 

yang sah. Apabila dokumen atau surat tidak sah dengan kata lain masa 

berlaku surat telah habis, kendaraan yang telah disita belum bisa diambil 

sebelum pelanggar memperpanjang masa berlaku surat kendaraan.  

3) Upaya Kuratif 

Upaya ini merupakan upaya pemulihan yang dilakukan dengan cara penyitaan 

terhadap barang pengendara yang membuat kebisingan seperti pengguna 

kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing untuk balap 

yang membuat bising, maka pihak kepolisian melakukan penyitaan knalpot 

tersebut sehingga pengendara jera dan memulihkan knalpotnya menggunakan 

knalpot yang biasa. 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Mataram yakni tentang 

kesadaran hukum berlalu lintas pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu 

lintas, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas di 

Kota Mataram belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum di 



dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena 

kesadaran hukum tersebut masih relatif rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari data 

pelanggaran lalu lintas yang meningkat drastis pada bulan Agustus Tahun 2014 

yang mencapai 2.398 pelanggaran, dan data  yang menunjukkan bahwa 17 orang 

subyek penelitian pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak 

membawa STNK, tidak mengenakan helm, sengaja melepas kaca spion, serta 

menerobos rambu lalu lintas, bahkan beberapa diantaranya sampai sekarang tetap 

melakukan pelanggaran lalu lintas yakni dari 17 orang subyek penelitian 4 

diantaranya (23,52%) belum memiliki SIM, 5 diantaranya (29,41%) hanya 

mengenakan helm pada saat-saat tertentu dan selalu membiarkan penumpangnya 

tidak mengenakan helm pada saat berkendara membawa penumpang. Selain itu, 

17 orang subyek penelitian tersebut (100%) tidak pernah menyalakan lampu 

utama pada siang hari saat berkendara.  

b. Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mataram 

dalam menumbuhkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua 

dalam berlalu lintas terdiri dari 3 upaya, yakni: upaya preventif (pencegahan), 

upaya represif (penindakan), dan upaya kuratif (pemulihan). Upaya preventif  

atau pencegahan dilakukan pihak Satlantas Polres Mataram dengan mengadakan 

Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli) lalu lintas, 

memberikan pendidikan lalu lintas melalui kampanye dan sosialisasi lalu lintas. 

Kampanye lalu lintas dilakukan dengan cara pembagian brosur dan pemasangan 

banner di sepanjang jalan yang berisi beberapa aturan dalam berlalu lintas. 

Sementara itu, sosialisasi dilakukan di berbagai lembaga pendidikan dengan 

kegiatan yang dinamakan Polsanak (polisi sahabat anak), Police go to school, dan 

Police goes to campus. Upaya represif atau penindakan dilakukan dengan cara 

memberikan teguran secara tertulis ataupun lisan dan dengan tilang. Sementara 

itu, upaya terakhir yakni upaya kuratif dilakukan dengan cara penyitaan terhadap 

kendaraan bermotor yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat.  

2. Saran 

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian 

ini adalah:  

a. Dengan kondisi kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua yang 

masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada seharusnya bisa 

membuat pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang menegakkan hukum 



berupaya menegakkan hukum dengan cara menindak tegas para pengguna 

kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran lalu lintas sekecil 

apapun, terutama bagi pengendara yang kebanyakan membiarkan penumpangnya 

tidak mengenakan helm dan pengendara yang tidak menyalakan lampu utama di 

siang hari sehingga pada gilirannya masyarakat aman dalam berlalu lintas karena 

kecelakaan lalu lintas yang sering memakan korban jiwa biasanya diawali dari 

adanya pelanggaran lalu lintas. 

b. Sosialisasi di setiap sekolah sebaiknya lebih merata dilakukan atau pendidikan 

berlalu lintas bisa diintergrasikan ke dalam kurikulum PKn agar merata diketahui 

oleh para pelajar dan mahasiswa karena kebanyakan para pelanggar lalu lintas 

berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sementara itu, pemasangan banner 

yang berisi ketentuan berlalu lintas sebaiknya tidak hanya dipasang di sepanjang 

kawasan tertib lalu lintas agar bisa merata diketahui oleh masyarakat. 
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