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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Salah satu momok bagi pengendara jalan saat berkendara adalah terkena 

tilang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan melakukan tilang sering 

disalahgunakan oleh beberapa oknum kepolisian. Tidak jarang pula pengendara 

yang ditilang mencoba peruntungan dengan mengajak “damai” terhadap polisi yang 

menilang mereka.1 Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara 

manual sering membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan 

berdampak pada tujuan penegakan hukum tersebut tidak tercapai.  

Sistem tilang yang masih konvensional berpontensi disalahgunakan oleh para 

oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Pertama, manipulasi 

data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas 

penindakan, maupun petugas adminitrasi tilang. Kedua, sistem ini sering 

dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. 

Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas 

negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program 

lainnya seperti program perpanjang SIM, forensik kepolisian dan sebagainnya. 

Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.2 

                                                           
1 Teddy Rusmawan, Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm 68. 

2 Dina Rayanti, “Kelemahan Sistem Tilang Konvensional” , 

https://m.detik.com/oto/berita/337109/kelemahan-sistem-tilang-konvensional#top di akses pada 

tanggal 20 September 2017 

https://m.detik.com/oto/berita/337109/kelemahan-sistem-tilang-konvensional#top
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 Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang 

diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum. Dengan kata lain perkara 

pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Pemberian suap 

kepada polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan 

pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha 

atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara 

(Pasal 53 (1) dan (2) Jo Pasal 209 KUHP). Sedangkan polantas yang menerima suap 

dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun 

(Pasal 419 KUHP). Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah acara 

pemeriksaan cepat. Dalam proses tersebut terdakwa pelanggaran ditempatkan di 

suatu ruangan, kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk 

membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukkan palu 

sebagai  tanda keluarnya suatu putusan.3 

 Dalam perkembangan teknologi dan Reformasi penegakan hukum di jalan 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan (DISHUB)  

membentuk uji coba tilang elektronik CCTV yang merupakan inovasi service 

berbasis elektronik pertama di Indonesia. Penerapan tilang elektonik CCTV 

memiliki  landasan hukum yang kuat yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengembangkan layanan 

                                                           
3 Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.14 
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publik berbasis IT. Diantaranya tilang elektonik CCTV ini pelanggar bisa tahu 

pelanggaran yang dilanggar sesuai bukti rekaman CCTV dan membayar denda 

sesuai dengan pasal lalu lintas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Closed circuit televesion (CCTV) merupakan alat rekam video kamera yang 

digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di 

limited monitor dengan cakupan publikasi tertentu.4Dengan media elektonik untuk 

meningkatkan tingkat keamanaan baik keamanaan di tempat umum maupun 

pribadi, salah satu media elektronik yang sering digunakan untuk meningkatkan 

keamanaan adalah Closed circuit televesion (CCTV). Pembangunan di bidang 

teknologi informasi dengan segala aspek pendukung diharapkan akan membawa 

dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada 

terciptanya kesejateraan umat manusia.5  

Tilang elektonik CCTV atau yang disingkat E-Tilang CCTV merupakan 

inovasi pelayanan yang lebik efektif dan lebih cepat dari pada tilang konvensional 

dan sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem E-Tilang CCTV untuk memfasilitasi 

kecepatan dan kemudahan dalam penegakan hukum. Untuk melaksanakan 

keterbukaan terhadap pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses 

tilang di tempat yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi 

yang profesional, modern dan dapat dipercaya.  

                                                           
4 Eko Hari Atmoko,Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah, Ando 

Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.83 
5 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, 

PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm 1 
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Program aplikasi E-Tilang dengan menggunakan teknologi CCTV dianggap 

mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun 

media sosial tentang perilaku menyimpang oknum–oknum anggota Polantas dalam 

melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. Menurut 

Seorjono Soekamto, kamajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan 

munculnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, 

kaidah-kaidah, pola-pola perilakuan, organisasi, dan susunan lembaga 

kemasyarakatan, pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk 

masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia.6  

Dalam Mewujudkan ketertiban lalu lintas, selajutnya Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan amanah kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik Pasal 272 Ayat 

(1), kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran 

lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil: 

1. temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermontor di jalan 

2. laporan; dan/atau 

3. rekaman peralatan elektronik 

 Diharapkan dengan terselenggarakan kegiatan tersebut oleh kepolisian 

Republik Indonesia maka ketertiban dalam berlalu lintas diharapkan dapat menekan 

angka pelanggaran lalu lintas di kota Semarang.  

                                                           
6 Seorjono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm 87 
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Demikian pula dengan penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas yang 

terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang, dimana bersamaan dengan awal 

pelaksanaan E-Tilang CCTV pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berjalan ini saja 

(baru 5 bulan berjalan) sudah terjadi sebanyak 26.086 kasus pelanggaran lalu lintas, 

dengan perincian sebagai berikut:7 

Tabel 1.1 

Jumlah pelanggaran di wilayah hukum Satlantas polrestabes semarang pada 

awal september  hingga bulan januari 

No. Jenis Pelanggaran Roda 4 Atau Lebih 

Sepeda Motor 

Atau Roda 2 Jumlah 

1 Tidak Membawa STNK 1.722 2.230 3.952 

2 Tidak membawa SIM 956 5.342 6.298 

3 Tidak memakai Helm - 1.833 1.833 

4 Kelengkapan kendaraan - 877 877 

5 

Melanggar rambu lalu 

lintas 896 7.391 8.287 

6 Tidak dipasangi plat nomor - 522 522 

7 

Tidak menyalakan ampu 

utama 654 2.034 2.688 

8 Safety belt 1.356 - 1.356 

9 Kelebihan muatan 273 - 273 

Jumlah 5.857 20.229 26.086 

                                                           
7 Data Dari Satlantas Polrestabes Semarang, 10 Januari 2018 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingginya angka pelanggaran 

terhadap sepeda motor di Kota Semarang yaitu sebanyak 20.229 dibandingkan 

pengendara roda empat hanya sebanyak 5.857 yang disebabkan kurangnya 

perhatian masyarakat terhadap tertib lalu lintas. 

 Untuk penerapan program E-Tilang CCTV dinilai tepat dilakukan sebagai 

solusi mencegah pelanggaran dan menekan angka pelanggaran lalu lintas. Namun, 

untuk di jawa tengah sendiri hanya kota semarang yang sudah menerapakan 

program E-Tilang CCTV tersebut. Pasalnya, untuk melaksanakan program tersebut 

butuh kesiapan, bukan hanya saran prasarana melainkan juga personel yang sudah 

terlatih. Teknologi baru ini, jadi butuh kesiapan dan sinergitas dengan pihak-pihak 

terkait.8  

 Kiranya cukup diketahui, bahwa apa yang kita sebut sebagai kehidupan 

hukum suatu bangsa itu merupakan fungsi dari macam-macam hal, yaitu : (1) Dari 

peraturan itu sendiri. (2) Dari penyediaan fasilitas memungkinkan sistem peraturan 

itu berjalan. (3) Dari penerapan sanksi-sanksinya. (4) Dari tingkah laku orang-orang 

yang berhubungan dengan hukum disitu. (4) Dari hal-hal atau keadaan yang 

mempengaruhi jalannya hukum, seperti kemajuan dan penggunaan teknologi.9 

Guna mengetahui penerapan sistem E-Tilang CCTV dalam menekan angka 

pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PELAKSANAAN TILANG 

ELEKTRONIK CCTV (E-TILANG CCTV) OLEH SATLANTAS  

                                                           
8 Kompas, Belum Semua Daerah Terapkan E-Tilang CCTV, 9 Oktober 2017 
9Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hlm.21. 
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POLRESTABES SEMARANG TERHADAP PENGGUNA SEPEDA 

MOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG “ 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan E-Tilang CCTV yang dilaksanakan oleh Satlantas 

Polrestabes Semarang ?   

2. Bagaimana upaya Satlantas Polrestabes Semarang dalam mengatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan E-Tilang CCTV ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan E-Tilang CCTV yang dilaksanakan oleh  

Satlantas Polrestabes Semarang.  

2. Untuk mengetahui upaya Satlantas Polrestabes Semarang dalam mengatasi 

hambatan-hambatan pelaksanaan E-Tilang CCTV. 

D. KegunaannPenelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan 

yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

 Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah 

keilmuan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pelaksanaan E-Tilang 

CCTV di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang sehingga dapat 
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memberikan manfaat bagi pengembangan hukum lalu lintas dan angkutan jalan 

di Indonesia. 

2. Manfaat Secara Praktis 

 Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara 

praktis, yaitu kepada: 

a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar 

hukum lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengguna jalan khususnya 

Warga Negara Indonesia yang tunduk patuh terhadap hukum di 

Indonesia. 

b. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan 

mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 

dengan sistem E-Tilang CCTV. 

c. Mahasiswa Hukum, memberikanmmasukan serta bahan perbandingan 

bagihmahasiswa hukum yang tertarikmmendalami hal-hal yang 

berkaitan dengan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya 

pengguna jalan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

E. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab 

terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini 

akan diuraikan sebagai berikut : 
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 BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, 

ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian 

teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tinjauan umum tentang 

Pengakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, upaya penanggulangan 

dan penindakan pelanggaran lalu lintas, perbedaan E-Tilang konvensional dan E-

Tilang CCTV, profil Kepolisian resort Kota Besar Semarang.  

 BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

 BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan E-Tilang CCTV yang dilaksanakan 

oleh  Satlantas Polrestabes Semarang dan upaya Satlantas Polrestabes Semarang 

dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan E-Tilang CCTV. 

 BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan E-Tilang CCTV Satlantas  

Polrestabes Semarang terhadap sepeda motor di Wilayah Kota Semarang. 

 


