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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibukota negara 

Indonesia, penyataan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007.1 Propinsi Jakarta terbagi dalam 5 wilayah kota administrasi dan satu 

kabupaten administratif, yakni: Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 

47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 

126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Jakarta Timur dengan 

luas 187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 

11,81 km2. Disebelah utara membentang pantai sepanjang 35km, yang menjadi 

tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Disebelah selatan dan timur 

berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten 

Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta 

disebelah utara dengan Laut Jawa.2 

Keadaan Kota Jakarta pada umumnya memiliki suhu udara yang panas dan 

kering atau beriklim tropis.Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami 

puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan suhu rata-rata 

27C.Curah hujan antara bulan Januari dan Februari sangat tinggi, pada saat itulah 

Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya dan puncak musim kemarau bulan 

                                                            
1 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
2 Jakarta, “Geografis Jakarta”, http://www.jakarta.go.id>, diakses 23 September 2014 
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Agustus.Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di 

Jakarta.3 

Jakarta yang merupakan pusat aktifitas ekonomi dan pemerintahan 

menjadikan kota ini tidak lepas dari kepadatannya yang sangat tinggi. 

Berdasarkan data jumlah penduduk dari BPS tahun 2013, jumlah penduduk 

Jakarta adalah 10.090.301 jiwa. Namun, pada siang hari angka tersebut dapat 

bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, 

Tangerang, Bogor dan Depok.4 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jakarta telah berkembang cukup 

pesat.Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta.Perekonomian 

Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif 

dan keuangan.Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat 

perputaran uang cukup besar adalah Kawasan Tanah Abang dan 

Glodok.Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup 

nesar adalah industri perbankan dan pasar modal.5 

Jalan raya adalah cermin kepatuhan sosial sebuah bangsa.Hampir setiap 

hari manusia dalam emlakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan jalan 

raya.Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk 

lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga 

masyarakat. Dengan sendirinya, warga masyarakat yang mempergunakan jalan 

raya, akan terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan 

                                                            
3 Profile Jakarta, “Daerah Khusus Ibukota Jakarta”,  http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses 23 
September 2014 
4 Demografi Jakarta, http://jakarta.bps.go.id>,  diakses 23 September 2014 
5 Profile Jakarta, “Daerah Khusus Ibukota Jakarta”,  http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses 23 
September 2014 
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jalan raya. Agar jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat 

benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan mengenai 

ketertiban maupun keamanan atau keselamatannya.6 

Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terdapat 40 kawasan 

dengan beberapa titik simpang rawan macet di Jakarta. Selain warga Jakarta, 

kemacetan juga diperparah oleh orang-orang dari kota-kota di sekitar Jakarta, 

seperti Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor yang bekerja di Jakarta.7Dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kemacetan sebagai situasi atau 

keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh 

banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan.8 Kemacetan sering 

terjadi pada pagi dan sore hari, yakni disaat jam pergi dan pulang kantor. Untuk 

melayani mobilitas penduduk Jakarta, pemerintah menyediakan sarana bus PPD 

(Perusahaan Pengankutan Djakarta), KRL (Kereta Rel Listrik) sebagai contoh 

salah satu Perusahaan BUMN dibawah pembinaan Departemen Perhubungan, 

selain itu terdapat pula Bus Way, bus kota yang dikelola oleh pihak swasta dan 

angkutan kota seperti mikrolet, ojek, bajaj dan bemo untuk angkutan jarak 

pendek. 

Pada tahun 2013, tercatat lebih dari 9 juta kendaraan yang terdaftar pada 

Samsat DKI Jakarta yang 75% adalah sepeda motor dengan angka pertambahan 

kendaraan bermotor mencapai 9, 52% pertahun. Tahun 2014 mulai dari bulan 

Januari sampai dengan September, jumlah kendaraan bermotor mencapai 8,7 juta 

                                                            
6 Soerjono Soekanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas 
Tarumanagara, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas, (Jakarta; 
CV. Rajawali, 1984), hal. 1 
7Buku Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (2013) hal. 28-31 
8 Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 840 
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unit, dengan kendaraan roda dua mencapai 2,2 juta unit dan sebanyak 6,5 juta unit 

kendaraan roda empat. Setiap harinya pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 

1.580 unit dengan komposisi 378 kendaraan roda dua dan 1.202 roda empat.9 

Selama periode bulan Januari sampai dengan September 2014 Ditlantas 

Polda Metro Jaya menerbitkan SIM A sejumlah 192.892 dan SIM C sejumlah 

255.638, sedangkan untuk STNK kendaraan bermotor R2 dan R4 mencapai 

2.398.015 STNK. Itu berarti ada tambahan kendaraan bermotor baru yang 

melintasi jalanan di Jakarta. Dengan jarak antara satu kendaraan dengan 

kendaraan lainnya masing-masing setengah meter saja ke muka dan ke belakang, 

maka dibutuhkan tambahan jalan.10 

Pembentukan UULLAJ adalah akibat dari faktor dinamika lalu lintas dan 

angkutan jalan di Indonesia serta munculnya beberapa kasus yang merugikan 

pengguna jalan. Berdasarkan konsideran Undang-Undang sebelumnya yaitu 

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

yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya dinilai 

kurang efektif dan signifikan, juga tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Terhadap hal-hal yang 

bersifat teknis operasional, diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 yang telah diatur secara tegas dan terperinci dengan sangsi yang 

lebih berat bagi kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih 

yang melanggar peraturan lalu lintas, sehingga tidak lagi banyak peraturan 

pemerintah dan peraturan pelaksanannya. 

                                                            
9 Database Dirlantas Polda Metro Jaya tahun 2013 
10Ibid 
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Membahas masalah transportasi di Jakarta memerlukan telaah dengan 

kompleksitas tinggi dan sangat dinamis.Publik perlu mengetahui berbagai 

masalah transportasi dengan pemikiran yang jernih. Masyarakat juga bisa 

mengkritisi dengan cerdas., bahkan bisa menciptakan solusi.11 Permasalahan pelik 

kemacetan di Jakarta terjadi dikarenakan beberapa hal seperti: kebutuhan jalan 

setiap harinya digunakan oleh 20, 7 juta orang, dimana 56, 8% menggunakan 

kendaraan bermotor, sedangkan sebagian kecil (2%) menggunakan transportasi 

umum, rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor per taun tidak sebanding 

dengan pertumbuhan jalan, menurunnya kapasitas jalan akibat rendahnya tingkat 

disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas, hambatan samping (parkir on street), 

kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas, rendahnya kualitas 

pelayanan dan ketersediaan jaringan angkutan umum, rendahnya tingkat 

kedisplinan pengguna jalan dan belum efektifnya penegakkan hukum. 

Pelaksanaan kekuasaan di Indonesia disebut dengan “tugas atau fungsi” 

yang dijalankan berdasarkan kewenangan yang sah yang berlandaskan 

hukum.Berdasarkan kewenangan yang sah, seorang birokrat mempunyai 

kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka tugas-tugas 

pemerintahan.12 Menurut Mustopadidjaja, kebijakan sebagai kegiatan yang 

berkaitan dengan pemerintah, seperti perilaku negara pada umumnya dan 

kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan.13Selain itu, Carl.J Fredrick 

                                                            
11 Bambang Susantono, 1001 Wajah Transportasi Kita, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2009), hal. 3 
12 Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara edisi Revisi, (Depok: Center for Law and Good 
Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 160 
13 Mustopadidjaja, Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka 
Administrasi dan Manajemen Pembangunan, (Jakarta: LP-FEUI, 1992), hal. 30 dalam Ibid. 
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berpendapat kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksaan usulan 

kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.14Kebijakan tidak hanya 

melibatkan keputusan untuk memenuhi beberapa masalah tertentu, tetapi juga 

meliputi keputusan yang berkenaan dengan penyelengaraan dan 

implementasinya.Pelaksanaan kebijakan pada umumnya diserahkan kepada 

lembaga-lembaga pemerintah eksekutif, legislatif hingga jenjang pemerintahan 

terendah.Setiap pelaksanaan kebijakan masih memerlukan pembentukan 

kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk 

peraturan kebijakan. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan 

dan mempunyai manfaat positif, sesuai dengan kebutuhan yang ada di 

masyarakat.15 

Hukum merupakan produk politik.Ideologi politik kerapkali 

diimplementasikan atau diartikulasikan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan agar 

dapat dijalankan oleh roda pemerintahan haruslah dituangkan dalam norma 

hukum. Hal ini bertujuan agar pemerintah menjalankan kebijakan didasarkan pada 

asas legalitas dan asas lainnya dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik).AAUPB sebagai asas hukum, bahannya diturunkan dari bahan hukum 

idiil yang berdasarkan pada moral. Moral berkaitan dengan etika, kesopanan dan 

kepatutan yang berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat yang baik yang selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan 

                                                            
14 Carl J. Fredrick, Man and His Goverment (New York: McGraw Hill), hal. 79 dalam Ibid. 
15Ibid, hal. 206-208. 
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keadaan. Oleh karena itu, AAUPB sebagai asas hukum memiliki daya mengikat, 

sebagaimana halnya norma atau aturan hukum dan kaidah hukum.16 

Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional 

antar manusia.Indonesia sendiri memiliki hukum yang mengatur tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

(selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UULLAJ) tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.Undang-Undang ini menjadi dasar penindakan terhdapa 

pelanggaran lalu lintas.Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di 

Indonesiamempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dan 

integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan 

umum.Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional 

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.17 

Berdasarkan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa: 

“Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan 
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.” 

 
Kemudian disebutkan kembali Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2003 

tentang Prasarana dan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam pasal 49 ayat (1), (3) 

yang mengatakan bahwa: 

“(1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, 
pengawasan dan pengendalian lalu lintas.” 

                                                            
16Ibid, hal. 58. 
17 Penjelasan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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“(3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
meliputi kegiatan penetapa kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas 
jalan tertentu.” 

 

Berbagai upaya dan peraturan pemerintah dibuat Pemprov DKI Jakarta 

untuk mengatasi kemacetan sebagai contoh adalah menyediakan sarana 

transportasi umum seperti Bus Way, kemudian rencana pembangunan monorel, 

kenaikan pajak progresif kendaraan bermotor (Perda No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor), pengadaan peraturan lalu lintas untuk mengatasi 

kemacetan ini seperti pengaturan tentang adanya three in one pada jalan-jalan 

tertentu (Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta) yaitu jalan protokol, jalan prabayar (PP No. 97 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas) serta pembatasan kendaraan pribadi. 

Peraturan daerah Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan melalui 

pembenahan sistem transportasi Kota Jakarta yang terkoordinasi dengan baik, 

diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan layanan dan harapan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik sebagai contoh pelayanan umum angkutan Bus 

Way (Pergub No. 173 Tahun 2010 tentang Prosedur Penerapan Operator Bus 

TransJakarta BusWay), pengaturan three in one pada jalan-jalan protocol dan jalan 

prabayar diharapkan dapat memberikan dampak positif mengurangi tingkat 

kemacetan yang terjadi saat ini dan mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi 

menggunakan kendaraan umum. 

Sukses atau tidak suskesnya peran dan kebijakan Pemrov DKI Jakarta 

dapat dilihat dari evaluasi penilaian seperti proses bagaimana sebuah kebijakan 
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diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung pada masyarakat, hasil dari 

pelaksanaan kebijakan dampak nyata sesuai dengan tujuan kebijakan dan seberapa 

signifikan perubahan yang telah terjadi. Pengertian dan pemahaman dari 

masyarakat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta memerlukan ruang, waktu, 

dana serta perubahan perilaku masyarakat yang positif. Kepedulian, peran serta 

dan kesadaran masyarakat akan memberikan solusi yang baik untuk 

menanggulangi kemacetan yang terjadi sekarang. 

Kemacetan di Jakarta harus segera ditangani, karena dampak kedepannya 

akan bertambah buruk, tidak hanya bagi pengguna jalan raya tetapi juga bagi 

pemerintah. Pemerintah akan dirugikan apabila pengendara bermotor bertambah, 

otomatis penggunaan konsumsi BBM bersubsi akan bertambah lebih banyak, 

sehingga dapat memperbanyak pengeluaraan APBN. Udara di Jakarta akan 

tercemar polusi dari asap-asap kendaraan yang akan berdampak menurunnya 

kualitas udara di Jakarta. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan 

dan kekhawatiran bagi para pengguna jalan.Dengan demikian perlu adanya suatu 

kebijakan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang perlu dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi 

kemacetan setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah: 

Menganalisis kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam menanggulangi kemacetan. Bertolak dari penemuan permasalahan 

utama dari kemacetan, penelitian ini dapat menghasilkan alternative solusi 

yang member kontribusi pada pemecahan masalah kemcetan yang ada di 

Jakarta 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

 

1.4.1 Dari Segi Teori/Ilmu Pengetahuan 

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketertiban 

berlalu lintas dikaitkan dengan regulasi yang ada. 

 

1.4.2 Dari Segi Praktek/Aplikasi 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan sebagai informasi bagi para pembuat 

peraturan agar tidak menimbulkan masalah lain di dalam membuat suatu 

pemecahan masalah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan uraian yang sebaik-baiknya secara sistematis, penulisan 

skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistemaika penulisan yang dilakukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 

 

BAB I    :PENDAHULUAN 

    Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-

bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk 

mendukung tema pokok dari skripsi ini, yang 

dirangkum dalam latar belakang permsalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

 Substansi dari bab ini adalah berisi mengenai 

landasan teori yang berkaitan dengan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 

2003 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, serta 

berisi pula mengenai konseptual atau pengertian-

pengertian yang mempunyai hubungan erat dengan 

pokok permsalahan yang dibahas. 
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BAB III   : METODE PENELITIAN 

    Substansi dari bab ini berisi mengenai jenis 

penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

berikut dengan prosedur bagaimana cara perolehan 

bahannya, lengkap dengan sifat analisis. Disamping 

itu, dalam bab ini juga akan memuat hambatan-

hambatan yang terjadi dalam proses penelitian. 

 

BAB IV   : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan dan 

menganalisis bagaimana fakta-fakta yang timbul 

terkait dengan permasalahan diatas sehingga muncul 

masalah baru yang seharusnya tidak terjadi. 

 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

    Dalam bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian 

yang dilakukan dan rekomendasi. Kesimpulan yang 

penulis kemukakan merupakan rangkuman 

pembahasan dari Bab I hingga Bab IV berdasarkan 

pada hasil penelitian terhadap isu hukum, selain itu 

terdapat rekomendasi berupa saran penulis mengenai 

isu hukum yang penulis angkat dalam penelitian. 
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