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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peroses 

penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI dan 

bagaimana peran dan tugas Polisi Militer didalam menegakan peraturan yang 

mengatur pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI. Menggunakan 

jenis penelitian yuridis sosiologis dengan metode pendekatan Perundang-undangan, 

Konseptual, dan Sosiologis. Hasil penelitian: 1) hukum yang digunakan ketika 

anggota TNI melakukan pelanggaran lalu lintas adalah tetap mengacu kepada 

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tetap tunduk pada peroses 

peradilan militer. 2)untuk meminimalisir pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

anggota TNI, Polisi Militer IX-2 Mataram rutin melakukan sosialisasi 4 kali dalah 

satu tahun atau triwulan. 

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pelanggaran Lalu Lintas, Anggota TNI. 

 

 

ABSTRACT 

 

JURIDICAL OBSERVATION OF TRAFFICT VIOLATIONS BY 

MILITARY PERSONEL IN MATARAM 

 

 

The purpose of this research in order to understand how to solve problem of traffic 

that made by military personnel’s. This research also aim to know the duty of 

military police in order to maintain any rules of traffic problem that made by 

military personnel’s. By yuridis sosiologis method compare to law in Indonesia 

concept and also social comparation. Product of research: 1) law that used when 

military personnel’s broke the traffic rules are Undang-undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan in the same time also use military court. 2) In order minimizing 

violation of the law of traffic by military personnel’s, military police in mataram 

keep giving illumination 4 times a year.  

Keyword: Juridical Observation, Traffic Infraction, Military Personnel’s   
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I.PENDAHULUAN 

 

Transportasi adalah darah bagi kehidupan perekonomian dan sosial di 

seluruh Negara khususnya Indonesia.Transportasi jalan raya kendaraan bermotor 

yang mengangkut manusia dan barang ke tempat-tempat yang diinginkan adalah 

elemen yang penting dalam gambaran transportasi yang lengkap.Transportasi 

jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja 

polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk 

mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk 

meminimalkan kesia-sian. 

Lalu lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Pasal 1 didefinisikan sebagai berikut, angka :  

Ke1 :Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang 

terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Kendaraan, Pengemudi Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 

Ke 2 :Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas 

dan Jalan. 

 

Didalam peraturan tersebut sudah jelas diatur mengenai arah lalu lintas, 

prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian 

arus di persimpangan. Dikalangan masyarakat masih banyak yang belum mau 

atau sadar bagaimana pentingnya mengikuti peraturan-peraturan yang ada, 

khususnya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur di dalam 

Undang-undang No 22 tahun 2009. “Ketika penyusun melakukan tatap muka 

dengan beberapa masyarakat, rata-rata mereka mempunyai jawaban atau alasan 

yang sama, dari sekedar jawaban mempunyai keluarga yang menjadi polisi, 
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tentara, bahkan menyebutkan kalau ditangkap bisa bayar ditempat dan tidak 

sedikit dari mereka menjawab pengak hukumnya saja melanggar jadi untuk apa 

kita mematuhinya”.
1
 Dari penjelasan masyarakat diatas, penyusun bertanya pada 

diri penyusun apakah polisi dan tentara mempunyai kekebalan hukum ketika 

berhadapan dengan hukum? tentu tidak. 

Dari hasil belajar penyusun selama 3,5 tahun di Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, tidak ada aturan yang menyebutkan secara khusus mengenai kekebalan 

hukum terhadap polisi dan tentara. Semua dipandang sama di hadapan hukum 

dengan asas Equality Before The Law atau kesamaan di hadapan hukum
2
.Di 

kalangan militer, memang ada aturan khusus yang mengatur ketika ada anggota 

tentara yang melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum, yang 

menegakkan hukum adalah polisi militer bukan polisi lalu lintas. 

Dari uraian diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses penyelesaian 

pelanggaran lalu lintas yag dilakukan oleh angota TNI ? dan (2) bagaimana peran 

dan tugas Polisi Militer didalam menegakan peraturan yang mengatur pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI ? 

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: a)ntuk 

mengetahui bagaimana proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh anggota TNI, dan b) untuk mengetahui peran dan tugas polisi 

                                                           
1
 Masyarakat yang ada di lingkungan Gatep Indah, Kecamatan Ampenan, Kota 

Mataram, Wawancarai Pribadi, Mataram, 5 Maret 2017, pukul 16.00-17.30 
2
Zaeni Asyahadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 138  
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militer didalam menegakan peraturan yang ada khususnya penanganan 

pelanggaran lalu lintas oleh anggota TNI. 

Untuk meminimalkan waktu, penyusun membatasi ruang lingkup penelitian 

pada persoalan hukum tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

anggota TNI Angkatan Darat di Mataram atau pada satuan daerah Militer 

IX/UDAYANA DETASEMEN POLISI MILITER IX/2. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau sering 

disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological 

jurisprudence”
3
. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan 

perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan 

perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi 

ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat atau untuk hal ini adalah 

anggota militer (Law In Action). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui studi dokumen ada yaitu langkah awal dalam penelitian hukum (baik 

normative maupun sosiologis) karena penelitian selalu bersumber dari premis 

normative, Observasi yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang 

diteliti, Wawancara yaitu dialog yang dilakukan oleh penyusun kepada responden 

untuk  menggali informasi.  

 

 

 

                                                           
3
Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 47. 



7 
 

II. PEMBAHASAN 

1.  PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG 

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DI MATARAM. 

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disebut TNI adalah mereka 

yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada 

dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut, hal ini 

ditegaskan pada penjelasan Pasal 46 Ayat 1 Angka Ke1 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang  TNI  Pasal 5 

menyatakan bahwa, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang 

dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan pertahanan Negara, 

harus tetap profesional didalam menjalankan fungsi dan tugasnya.Militer atau TNI 

mempunyai yuridiksi atau justisiable sendiri yang berbeda dengan masyarakat 

pada umumnya.Dalam hal ini TNImempunyai Kitab Hukum Pidana Militer dan 

Kitab Hukum Acara Pidana Militer, yang khusus hanya mengatur militer itu 

sendiri. 

Tentara Nasional Indonesia tunduk pada Hukum Pidana Militer dan Hukum 

Pidana Umum.Hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 1 KUHPM yang berbunyi 

“pada waktu memakai Kitab Undang-undang ini berlaku aturan-aturan pidana 

umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama, kecuali aturan yang 

menyimpang yang diterapkan oleh undang-undang. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa peran TNI di dalam pengamanan 

suatu wilayah sangatlah vital dan berpengaruh. Hal ini menandakan bahwa TNI 

harus hadir di dalam setiap wilayahteritorial yang ada di Indonesia Khususnya 

Kota-kota yang menjadi titik vital, termasuk Kota Mataram sebagai  Ibukota dari 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Mataram sebagai Ibukota Provinsi merupakan pusat pemerintahan, 

pendidikan, dan ekonomi yang mempunyai banyak prasarana lalu lintas, seperti 

terminal bus antar sekolah atau BRT, terminal bus antar wilayah atau terminal 

Mandalika sampai Pelabuhan dan bandara. Mataram sebagai Ibu Kota, harus 

mempunyai  prasarana jalan dan perhubungan yang memadai,hal ini merupakan 

salah satu syarat yang sangat penting agar roda kegiatan perekonomian suatu 

wilayah dapat berjalan dengan baik. Dari beberapajenis  transportasi yang ada di 

Kota Mataram, transportasi darat memegang peran yang lebih dominan 

dibandingkan transportasi udara dan laut. 

Di dalam mendukung tercapainya masyarakat yang tertib berlalu lintas 

dijalan raya, Pemerintah bersama DPR telah membuat peraturan atau Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang 

khusus mengatur tentang ruang gerak atau aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang di jalan umum untuk mencapai tujuan atau sebuah wilayah tertentu. 

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan pihak militer yang memiliki 

kekhususan?apakah ketika TNI melakukan pelanggaran lalu lintas yang 

diterapkan adalah Undang-undang Disiplin Militer bukan Undang-undang No 22 

Tahun 2009 ?  
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Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Lalu Mohammad 

Hibban yang bertugas sebagai Kasi Lidkrim Panfik atau Kepala Seksi 

Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik,
4
 disana penyusun mendapatkan 

informasi bahwa untuk penegakan hukum yang ada diranah militer, yang 

melaksanakannya adalah Polisi Militer. Dan mengenai hukum yang digunakan 

oleh Polisi Militer, tetap mengacu kepada Undang-undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang di atur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. 

Masalah pelanggaran lalu lintas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana 

tidak begitu banyak yang memberikan sorotan, dan bahkan terkesan sebagai “anak 

tiri”.Ilmu pengetahuan hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih 

banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi 

pidana.
5
 

Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh 

normahukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi 

hukumpidana dirasakan masih belum serasi. Selama ini yang banyak dipersoalkan 

dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas terletak di 

bidang asas-asas hukum lalu lintas itu sendiri yang menyangkut sanksi pidana 

terhadap pelanggaran lalu lintas.Meskipun pada hakekatnya tujuan penggunaan 

sarana hukum adalah upaya terakhir.“Mengenai hukum pidana sebagai upaya 

terakhir dimaksudkan karena hukumpidana mempunyai sanksi negative”.
6
 

 

 

                                                           
4
Kapten Lalu Mohammad Hibban, op. cit, wawancara langsung 

5
 Sm. Amin, Hukum AcaraPengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 75. 

6
Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum 

Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 181. 
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Di dalam menentukan sanksi, sebagai bagian hukum, pidana secara tegas 

ditulis oleh Moeljatno sebagai berikut “Hukum pidana adalah bagian dari pada 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk mematuhinya”.
7
 

Jadi sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku pelanggaran lalu lintas 

bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan 

ketertiban umum.“Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 

melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.Barda Nawawi Arief dan 

Muladi menyatakan bahwahubungan antara penetapan sanksi dan tujuan sanksi 

adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik criminal”.
8
 

Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya 

perkembangan pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat, justru dapat 

disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.
9
 

Menurut teori Utalitarian sebagaimana yang terdapat dalam buku Abdul 

Manan, dikatakan bahwa hanya dengan ketertibanlah setiap orang akan 

mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan terbanyak. Salah satu 

fungsi hukum adalah as a tool of social control (hukum dibuat sebagai sarana atau 

alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi 

maupun dalam hidup masyarakat). Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 di berlakukan bukan untuk merepotkan masyarakat tetapi dalam 

                                                           
7
 Moelijatno, Op. Chit, hlm16 

8
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129. 
9
Ibid 
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upaya melindungi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak warga Negara 

selama berada di jalan.   

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Lalu Mohammad 

Hibban Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal dan Pengaman fisik pada daerah 

satuan Polisi Militer IX/2 NTB.
10

Beliau mengatakan bahwa untuk pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh TNI masih jarang atau minim.Dalam tiga tahun 

terakhir baru ada satu prajurit TNI yang mendapat putusan pengadilan, yakni pada 

tahun 2016, pelanggaran yang dilakukan oleh TNI tersebut adalah surat-surat 

kendaraan bermotor belum diperpanjang atau sudah mati. 

Untuk tindakan yang dilakukan Polisi Militer dilapangan adalah dengan 

melakukan penilangan di tempat dengan menyita Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK).Dan melimpahkannya ke Oditur Militer yang ada di Denpasar atau untuk 

di sidangkan di Peradilan Militer-III-14 Denpasar. 

Menurut Bapak Lalu Mohammad Hibban,
11

mengenai pelanggaran yang 

sering dilakukan oleh anggota TNI adalah surat-surat kendaraan bermotor 

tertinggal dirumah,sedangkan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Polisi 

Militer terhadap para pelanggar adalah lebih ketindakan edukatif atau mendata 

anggota TNI tersebut dan menyuruh anggota untuk pulang mengambil 

kelengkapan kendaraannya, untuk tindakanselanjutnya yang dilakukan Polisi 

Militer adalah dengan mendatangi tempat dinas anggota TNI tersebut untuk 

                                                           
10

Kapten Lalu Mohammad Hibban, op. cit, Wawancara Langsung 
11

 Kapten Lalu Mohammad Hibban, Op. cit, Wawancara Langsung 
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melakukan pengecekan apakah benar surat-surat kendaraan anggota tersebut 

tetinggal dirumah atau ada unsur kesengajaan. 

Di dalam Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 65 

menyatakan bahwa “Perajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada 

kekuasaan Peradilan Militer dan tunduk pada Peradilan Umum dalam hal 

pelanggaran pidana umum. Hal ini berarti, bahwa dalam kewenangan memeriksa 

dan mengadili (yuridiksi) di Lingkungan Peradilan Militer dalam hubungannya 

dengan perkara pidana hanya terbatas pada anggota militer yang melakukan 

pelanggaran militer sedangkan pelanggaran umum dalam hal ini pelanggaran lalu 

lintas, TNI harus tunduk pada peradilan umum atau Pengadilan Negeri. 

Hal ini juga di jelaskan di Pasal demi Pasal yang menjelaskan hukum yang 

dimaksud adalah hukum administrasi, hukum disiplin, dan hukum pidana yang 

berlaku bagi prajurit termasuk peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan 

lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal ini menandakan bahwa pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh TNI harus  disidangkan di peradilan umum. 

Hal ini juga dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Tentara Nasional 

Indonesia dan Peran Kepolisian Indonesia, Pasal 3 ayat 4 huruf a yang 

menjelaskan “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan 

peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada 

kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”. 
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Dari hasil wawancara penyusun dengan Bapak Lalu Mohammad Hibban 

Perwira Seksi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik,
12

 beliau mengatakan 

mengenai penjelasan peraturan tersebut belum ada peraturan pelaksana dari 

panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat tentang bagaimana teknis 

menerapkan Pasal tersebut. Kami masih menggunakan Undang-undang No 31 

Tahun 1997. 

Lebih lanjut Bapak Lalu Mohammad Hibban mengatakan,
13

 Undang-

undang TNI No 34 tahun 2004 adalah hukum materil sedangkan Undang-undang 

No 31 Tahun 1997 adalah hukum formil, sehingga yang digunakan atau yang 

menjadi rujukan saat ini adalah Undang-undang Peradilan Militer (KUHAPM) 

atau dengan asas lex spesialis derogate legi generalis (ketentuan khusus 

mengenyampingkan ketentuan yang umum). Hal lain yang sampaikan adalah 

untuk hukuman yang diberikan terhadap anggota TNI yang melakukan 

pelanggaran lalu lintas adalah hanya berupa sanksi administrasi atau melakukan 

pembayaran berupa denda, tidak ada hukuman lain.  

PERAN DAN TUGAS POLISI MILITER DIDALAM MENEGAKAN 

PERATURAN YANG MENGATUR PELANGGARAN LALU LINTAS 

YANG DILAKUKAN OLEH TNI. 

 Polisi Militer dibentuk tanggal 22 Juni 1946, sebagai salah satu 

kesatuan dari jajaran TNI AD. Pada era reformasi, setelah berpisahnya Polri dari 

TNI maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 

                                                           
12

Kapten Lalu Mohammad Hibban, Op. cit, Wawancara Langsung 
13

Ibid  
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26 Maret 2004, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepolisian Militer 

dilingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) 

yang wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer 

berada pada Panglima TNI, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala 

Staf Angkatan Darat. 

Detasemen Polisi Militer IX/2 daerah NTB yang berkedudukan di Kota 

Mataram merupakan satuan pelaksana Pomdam IX/Udayana yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang 

penyelanggaraan fungsi polisi militer dilingkungan wilayah hukum Korem 

162/Wira Bhakti dan membantu pimpinan TNI AD dalam penegakan hukum, 

disiplin dan tata tertib bagi kepentingan TNI AD. 

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/49/XII/2006 tanggal 29 

Desember 2006 Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan Fungsi sebagai 

berikut : 

1. Fungsi Organik 

A. Pembinaan Kecabangan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan 

dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan 

organisasi, kesiapan satuan, penelitian dan pengembangan, 

pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk 

mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat. 

B. Pembinaan Pendidikan dan Latihan. Menyelenggarakan segala usaha, 

pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

Pendidikan dan Latihan dilingkungan Kecabangan Polisi Militer, 

Pembinaan Provost Satuan dilingkungan TNI Angkatan Darat. 
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2. Fungsi Utama 

A. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrim 

Pamfik).Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan 

dengan : 

a. Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha 

pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaanketertiban. 

b. Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana 

militer dan bahan-bahan bagi kepentingan penyidikan. 

c. Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang sikap dan tingkah 

laku tahanan, tuna tertib militer, tawanan perang,interniran perang 

dan tahanan operasi militer serta tahanan keadaan bahaya bagi 

kepentingan pengurusan tahanan militer dan tahanan lainnya. 

B. Pemeliharan Ketertiban (Hartib). Meliputi segala usaha, pekerjaandan 

kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan : 

a. Penegakan ketentuan-ketentuan hokum, perintah-perintah dan 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

b. Penegakan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib dan pengendaliaan 

lalu lintas didaerah aman maupun daerah pertempuran. 

c. Pengurusan dan penyelenggaraan SIM TNI AD. 

d. Mengendalikan dan melaksanakan pengawalan VIP AngkatanDarat 

sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. 

C. Penyidikan (Idik). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan 

kegiatandibidang penyidikan perkara pidana dilingkungan dan bagi 

kepentingan Angkatan Darat yang meliputi : 

a. Penangkapan, penahanan sementara dan pemeriksaan. 

b. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti. 
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Dari penjelasan peraturan di atas maka peranan Polisi Militer Angkatan 

Darat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya di kalangan militer 

Angkatan Darat di Kota Mataram, Harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Adapun hasil penelitian yang penyusun lakukan di 

Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat IX/Udayana Detasemen Polisi Militer 

IX/2 dapat dideskripsikan menjadi 2 bagian yaitu peran bersifat preventif dan 

represif, adapun peran bersifat preventif adalah : 

A. Peran bersifat Preventif 

1. Melakukan Sosialisasi agar Mematuhi Peraturan-peraturan yang ada 

Khususnya Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

2. Melakukan Pengecekan Langsung Terhadap Anggota TNI yang ada di 

Satuan masing-masing. 

3. Melakukan Razia di Tempat-tempat yang Ramai dilaluli Kendaraan. 

B. Peran bersifat Refresif 

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Lalu Mohammad 

Hibban Kasi Lidkrim Panfik Polisi Militer IX/2 Mataram, beliau mengatakan 

bahwa peran Polisi Militer pada dasarnya tidak ada bedanya dengan peranan 

yang dimiliki oleh Polri,
14

 yang berlandaskan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

 

 

 

 

                                                           
14

Kapten Lalu Mohammad Hibban, op.cit, Wawancara Langsung 
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II. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Melihat dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Hukum yang 

digunakan ketika anggota TNI melakukan pelanggaran lalu lintas adalah tetap 

mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Sedangkan mengenai proses peradilan ketika TNI melakukan 

pelanggaran hukum umum (pelanggaran lalu lintas) adalah tetap tunduk pada 

peroses peradian militer, dan 2) Mengenai peran dan tugas Polisi Militer di dalam 

menegakan hukum dikalangan militer khususnya peraturan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan adalah sudah sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang 

berlaku. Hal ini di dasarkan pada menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh TNI dari tahun ketahun. 

Saran  

Saran yang dapat penyusun sampaikan disini adalah: 1)Bagi anggota TNI yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas apakah tidak sebaiknya di berikan sanksi 

pemberat atau mengkategorikan pelanggaran lalu lintas tersebut termasuk 

melanggar aturan Disiplin Militer (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 

tentang Disiplin Militer) dan bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu 

lintas apakah tidak sebaiknya di sidangkan di ranah peradilan umum atau sesuai 

dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia, dan 2) Untuk Polisi Militer yang melakukan penegakan hukum bagi 

anggota TNI yang tertinggal surat-surat kendaraan bermotor dirumah, selain 
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diperintahkan untuk pulang mengambil kelengkapan kendaraan apakah tidak 

sebaiknya diberikan peringatan atau sekedar teguran agar hal tersebut tidak 

terulang lagi. Karena sifat dari TNI tersebut yang memang di didik dengan 

disiplin yang sangat tinggi sesuai dengan tugas dan kewajibannya, jadi hal kecil 

seperti tertinggalnya surat kendaraan bisa diminimalisir. 
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