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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Suatu perkembangan kemajuan zaman selalu diikuti dengan mobilitas manusia yang 

semakin meningkat. Mobilitas atau pergerakan manusia itu tentunya juga diikuti dengan 

mobilitas barang dan jasa. Sebagaimana halnya dengan kemajuan bidang informasi 

global yang membuat dunia menjadi kecil seperti layaknya halaman bermain anak-anak, 

maka kemajuan bidang transportasi yang menghendaki pergerakan manusia yang cukup 

tinggi membuat jarak yang semula jauh menjadi terasa lebih dekat dan kemajuan 

tehnologi transportasi juga memungkinkan percepatan gerak manusia dengan inovasi-

inovasi tertentu yang pada akhirnya menciptakan alat transportasi yang cepat dan juga 

nyaman berada di dalamnya. 

     Kecepatan dan kenyamanan dalam pergerakan itu atau dalam berlalu-lintas tentunya 

harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini merupakan konsekuensi 

demi kelancaran dalam berlalu-lintas. Sarana yang dimaksud berupa kelayakan jalan 

beserta rambu-rambu lalu lintasnya, sedangkan prasarana yang dimaksud berupa 

pendukung bagi kelancaran lalu lintas seperti terminal, halte dan tentunya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pergerakan kendaraan dan manusia di jalan. 
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     Dukungan sarana dan prasarana bagi kelancaran pengguna jalan terutama dukungan 

perundang-undangan yang memadai di bidang lalu lintas, dukungan para aparatur 

penegak hukum sebagai salah satu sub sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas dan 

tentunya dukungan masyarakat sebagai pelaku budaya yang sedikit banyak akan dapat 

menentukan berjalan tidaknya atau efektif tidaknya penegakan hukum di bidang lalu 

lintas, oleh karena masyarakat lah yang langsung  menerima dampak dari pemberlakuan 

suatu  peraturan. Dengan demikian perilaku masyarakat dalam berlalu lintas sangat 

penting untuk dicermati. 

     Secara filosofi digambarkan sebagai berikut : “ Ketika beberapa kendaraan pada larut 
malam menunggu lampu merah berubah hijau, kendati tidak tampak adanya polisi lalu-
lintas di sekitar mereka dan tidak ada mobil yang lewat dari arah berlawanan, orang yakin 
bahwa sejumlah motif yang ditekankan oleh beberapa teori turut berperan dalam 
menentukan perilaku pengendara. Orang menunggu karena dia puas dengan peraturan 
lalu-lintas ini; orang lain menunggu karena dia takut akan penalti yang yang dijatuhkan 
oleh polisi yang mungkin muncul sewaktu-waktu; orang ketiga baru saja mendapat 
hukuman dan bersumpah untuk memperbaiki tindakannya, sedangkan orang keempat 
baru saja membaca rambu lalu-lintas yang bunyinya begini : “Di perempatan jalan bisa 
terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga”1.  
 

     Gambaran filosofi tersebut mungkin saja terjadi dalam dinamika masyarakat yang 

berkembang dalam menyikapi pemberlakuan peraturan berlalu-lintas. Keamanan dan 

kenyamanan berlalu-lintas tidak hanya milik para pemakai jalan yang secara langsung 

melintasi jalan, tetapi juga milik pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung 

menikmati pergerakan barang dan jasa.  

     Jadi pada dasarnya peran pemerintah sangat urgen dalam mengatur perilaku para 

pemakai jalan sebagaimana diungkapkan oleh M.Karjadi dan RM Sosrohardjono yang 

dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa peraturan lalu lintas di jalan dibuat oleh 

Pemerintah, antara lain dengan maksud-maksud sebagai berikut : 

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua 
lalu lintas di jalan-jalan; 

2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-
barang, terutama dengan otobis dan dengan mobil-gerobak. 

                                                   
1 ) Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Penerbit Nuansa dan 
Penerbit Nusamedia,  hlm 266-267. 
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3. Memperlindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau 
dirusak dan pula jangan sampai susut meliwati batas, dikarenakan kendaraan-
kendaraan yang sangat berat2. 

 

     Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

diundangkan pada tanggal 12 Mei 1992 menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk meningkatkan pembinaan 

dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan 

kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Undang-undang ini pada awalnya mendapat 

reaksi keras berupa keberatan masyarakat atas pemberlakuannya tertanggal 17 September 

1992. Keberatan  masyarakat tersebut berkenaan dengan pengenaan sanksi denda yang 

dianggap terlalu memberatkan dan tidak sesuai dengan kemampuan riil masyarakat 

Indonesia sehari-hari terutama dengan memperhitungkan pendapatan perkapita penduduk 

saat itu. Pemerintah akhirnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(Perpu) Nomor 1 Tahun 1992 tertanggal 11 Agustus 1992 menunda pemberlakuan 

Undang-undang tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu sampai 17 September 1993 dan 

kemudian Perpu ini disahkan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tertanggal 

17 September 1992. 

     Sikap pemerintah saat itu yang menunda pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan tergambar dalam penjelasan atas Perpu Nomor 1 Tahun 1992 bahwa 

“berdasarkan penilaian yang seksama dari Pemerintah terhadap segala usaha dan upaya 

yang telah dilakukan selama ini, ternyata bahwa kesiapan, pemahaman, dan persiapan 

pelaksanaan undang-undang tersebut pada semua pihak masih perlu ditingkatkan dan 

karenanya masih memerlukan waktu yang lebih cukup lagi”. 

     Suatu peraturan tidak hanya menyangkut pada legalitas baik dari sisi formil maupun 

materiel perundang-undangan tetapi juga menyangkut pada upaya untuk mengubah 

perilaku masyarakat yang semula tidak tertib menjadi tertib atau lebih tertib dari 

sebelumnya. Perilaku berlalu-lintas di jalan raya mempunyai dampak yang sangat luas 

bagi keselamatan diri pengemudi, keselamatan pengguna jalan lain dan juga ketertiban 

pada umumnya, sehingga semua pihak – pemerintah dan masyarakat – memiliki 

kepentingan yang sama terhadap pemberlakuan peraturan di bidang lalu-lintas ini. 

                                                   
2 ) Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, CV Rajawali, hlm 92. 
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     Dalam hal ini terlihat bahwa sebenarnya pemerintah berupaya untuk mengubah 

prilaku berlalu lintas para pengguna jalan untuk menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat dan tergambar dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1992 bahwa “Lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi 

nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi 

dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, 

nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli 

masyarakat”. Di sini terlihat adanya suatu rekayasa sosial oleh hukum untuk mengubah 

perilaku orang perorangan. Roscoe Pound menyebut Law as a tool of social engineering3 

dengan memberlakukan suatu aturan (hukum) untuk mengubah perilaku masyarakat agar 

taat dan patuh pada aturan (hukum) sehingga tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban 

dalam masyarakat. 

     Kritikan tajam terhadap Undang-undang ini adalah kemungkinan banyaknya oknum 

penegak hukum memanfaatkan celah mencari keuntungan di balik kesalahan pengguna 

jalan. Meskipun sinyalemen ini selalu ditolak oleh para penegak hukum, namun 

sebagaimana halnya pernah dinyatakan oleh Virgiawan Listianto atau yang lebih dikenal 

dengan Iwan Fals dalam sebuah lirik lagunya yang berjudul ‘Kereta Tiba Pukul Berapa’ 

pada tahun 1980-an mengemukakan pahitnya pengalaman tentang perilaku oknum Polisi 

Lalu Lintas yang memberikan kemudahan bagi pelanggar lalu lintas untuk meneruskan 

perjalanannya dengan membayar sejumlah uang setelah ada ‘tawar-menawar’ dan hal ini 

juga pernah ditayangkan dalam sebuah program Sigi 30 Menit yang ditayangkan sebuah 

stasiun Televisi swasta nasional. Kita tentunya tidak menutup mata terhadap terjadinya 

praktek ‘sidang di tempat’ tanpa surat tilang ini dan banyak dari kita mentolerir hal 

tersebut tentunya dengan dalih efisiensi waktu dan efisiensi biaya.  

     Dengan tempat dan dalam ruang lingkup yang berbeda, hal yang hampir sama terjadi 

di pengadilan negeri, tempat masyarakat mencari keadilan. Hari kamis bagi beberapa 

oknum karyawan pengadilan merupakan hari berkah tersendiri, karena pada hari itu para 

pelanggar lalu lintas menjalani sidang. Celah-celah yang mungkin dimasuki adalah 

adanya beberapa pelanggar yang enggan mengikuti persidangan meminta bantuan oknum 

karyawan untuk membayarkan denda pelanggaran agar surat izin mengemudi atau surat 

                                                   
3 ) Burhan Ashshofa,  2007,Metode Penelitian , Jakarta,,PT Rineka Cipta,  hlm 11. 
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tanda nomor kendaraannya bisa segera diambil tanpa perlu antri atau justru oknum 

karyawan tersebut mencegat para pelanggar dan menawarkan bantuan untuk 

mengambilkan surat-suratnya yang tentunya dengan imbalan tertentu. 

    Kepolisian sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas menjaga dan 

memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai pasal 14 ayat (1) huruf b 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memiliki tugas “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan”.  

     Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan 

tentang “Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu” yang 

terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana 

denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial 

dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu yang hingga saat ini SEMA 

tersebut masih menjadi acuan dalam pembuatan kesepakatan di tingkat daerah untuk 

menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu 

lintas. 

     SEMA Nomor 4 Tahun 1993 kemudian diimplementasikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri dengan melakukan kesepakatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala 

Kepolisian Resort/ Kota Besar untuk menentukan kisaran besaran pidana denda  yang 

disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini pada masa 

lalu dikenal sebagai “forum Makehjapol (Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, 

Kejaksaan dan Kepolisian) yang dirapatkan pada tanggal 18 November 1992”4 dan forum 

ini menjadi Diljapol (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian) sejak lahirnya  Keputusan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi, 

Administrasi, dan Finansial di Lingkungan  Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha 

                                                   
4 ) M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika,  
hlm 447. Beliau menegaskan Makehjapol dalam hierarki tata urutan perundang-undangan lebih rendah 
daripada PP No.42 Tahun 1993, sehingga Makehjapol tidak valid lagi diterapkan sepanjang mengenai 
kewenangan penyidikan. 
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Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung sebagai amanat dari pasal 42 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

     SEMA pada dasarnya merupakan pengejawantahan fungsi pengaturan yang dimiliki 

oleh Mahkamah Agung yaitu “untuk mengisi kekosongan hukum”5, fungsi itu lahir 

berdasarkan pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 19856 dan tidak dicabut oleh 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sifat dari pengaturan ini hanya sebagai 

“pengisi kekosongan hukum acara dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban 

warga negara atau hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian”7. 

     Fungsi pengaturan ini sebenarnya sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap 

besarnya ancaman sanksi denda sebagaimana tercantum dalam UULAJ, akan tetapi 

secara hierarki perundang-undangan SEMA telah sejak lama dikritisi oleh para ahli 

hukum, diantaranya oleh Djoko Wahyu Winarno dalam tulisannya mengomentari 

keluarnya SEMA atau Perma8 dan bahkan Achmad Ali menyatakan bahwa sekalipun 

secara hierarki perundang-undangannya kaum positivis sebuah SEMA tidak mungkin 

menghapuskan suatu undang-undang, tetapi dalam kenyataannya SEMA itulah yang 

diikuti dalam praktik peradilan. Terlepas dari pro kontra kewenangan suatu SEMA 

membatalkan suatu undang-undang tetapi hakikat terdalam yang dapat kita reguk dari 

SEMA tersebut adalah adanya tekad keras dari Mahkamah Agung kita untuk mengejar 

ketertinggalan undang-undang melalui putusan-putusan yang lebih “hidup” dan lebih 

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Hakim Agung  yang ada sekarang 

diharapkan tidak lagi memfungsikan diri sekedar sebagai “terompet undang-undang”, 

melainkan benar-benar sebagai living enterpretator dari rasa keadilan masyarakat9. 

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk dalam hierarki di dalamnya, karena secara 

limitatif hierarki peraturan perundang-undangan adalah : 

                                                   
5 ) Anonimus, 2003, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hlm 15. 
6 ) Ibid, hlm 20. 
7 ) Ibid, hlm 20-21. 
8 )  Harian Kompas, Selasa, 31 Maret 1981. 
9 ) Achmad Ali, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya),Bogor, Ghalia 
Indonesia,  hlm 12. 
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1. Undang-undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah. 

     Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka tercipta tertib 

hukum dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengacu atau lebih 

tepatnya tidak boleh bertentangan – secara substansial - dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Implikasinya adalah apabila ada pertentangan, maka 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah batal demi hukum atau dapat 

dibatalkan melalui hak uji materiel. Ini merupakan ajaran hukum murni dari Hans Kelsen 

dan dikenal sebagai Stufen Theory.  

       Pada sisi lain secara materiel Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sendiri 

membuka kemungkinan adanya peraturan hukum lain yang bersifat mengatur 

sebagaimana ditegaskan pasal 54 yang berbunyi “Tehnik penyusunan dan/ atau bentuk 

Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan MPR dan Keputusan Pimpinan DPR, 

Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua 

Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala BPK, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, 

Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat, 

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD 

Kabupaten/ Kota, Keputusan Bupati/ Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang 

setingkat harus berpedoman pada tehnik penyusunan dan/ atau bentuk yang diatur dalam 

undang-undang ini” dan pasal 56 menyebutkan bahwa “Semua Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota atau keputusan 

pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 yang sifatnya mengatur yang 

sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini”. 

     Kesepakatan Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala 

Kepolisian Resort/ Kota Besar pada umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai 

pedoman bagi polisi di jalan yang melakukan penindakan bagi para pelanggar lalu lintas 
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dan bagi Hakim dalam memutuskan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh 

pelanggar untuk disetorkan kepada negara melalui jaksa selaku eksekutor negara. 

     Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menyikapi hal tersebut telah melakukan 

kesepakatan secara lisan antara Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan dan Kepala 

Kepolisian yang kemudian oleh Ketua Pengadilan dituangkan dalam suatu tabel jenis 

pelanggaran dan besarnya pidana denda yang kemudian menjadi pedoman bagi Hakim 

dalam memutuskan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan kepada negara oleh 

pelanggar, besaran denda mana secara signifikan tidak sebanding dari segi prosentasenya 

dengan denda yang tertera secara jelas dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. 

     Dengan latar belakang demikian, penulis tertarik untuk mengambil judul Tesis 

“Analisis Dasar Pemikiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Denda  Dalam Perkara 

Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Sukoharjo (Dalam Hubungannya 

Dengan Tabel Besaran Denda Hasil Kesepakatan Ketua Pengadilan Negeri 

Sukoharjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Kepala Kepolisian Resor 

Sukoharjo)” 

 

 

B. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul persoalan hukum 

yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dengan perumusan masalah yaitu: 

Mengapa Hakim berpedoman pada tabel jenis pelanggaran dan besaran denda 

pelanggaran sebagai dasar dalam menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara 

pelanggaran lalu lintas di  Pengadilan Negeri Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai solusi atas  

permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dasar pemikiran Hakim dengan 

berpedoman kepada tabel jenis pelanggaran dan besaran denda dalam menjatuhkan 
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besaran pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas di  Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

 1. Manfaat Teoritis. 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya hukum pidana berkenaan dengan pidana denda.  

2. Manfaat Praktis. 

Memberikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Hakim dalam 

menjatuhkan besaran pidana denda yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan 

efek jera bagi para pelanggar yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal penerimaan negara dari 

non pajak.  
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