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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tranportasikadalah pergerakankmanusia, barangkdan informasikdari 

suatu tempat ke tempat lain dengankaman, nyaman, murahkdan 

sesuaikdengan lingkungankuntuk memenuhi kebutuhankhidup manusia. 

Timbulnyaktransportasi berdasarkankpada kebutuhan manusiakakan barang, 

jasa dankinformasi dalam kehidupannyaksedangkan barang, jasakdan 

informasi tersebutktidak berada dalamksatu kesatuan denganktempat 

tinggalnya. Duakhal tersebut menyebabkan terjadinyakarus manusia, 

barangkdan informasi dariksuatu zona asal menujukke zonaktujuan melalui 

berbagaiksarana untuk memenuhikkebutuhan hidup manusia. Dalam 

kehidupan saat ini,kmanusia tidak dapatkmemenuhi kebutuhan hidupnya dari 

tempat tinggalnyaksaja. Pemenuhankkebutuhan tersebut menimbulkan arus 

pergerakan sehinggakmuncul permasalahanktransportasi. Transportasikyang 

pada intinya berupakpergerakan manusia dankbarang sebenarnyakhanyalah 

kebutuhankturunan, sedangkan kebutuhankdasar manusia adalahkpemenuhan 

kebutuhankhidup manusia berupakbarang dan jasa.
1
 

Manusiakmempunyai sifat yangktidak mudah puas sehingga 

menyebabkan kebutuhankhidup semakin bertambah, baikkdalam hal 

jeniskmaupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhikkebutuhan tersebut 

tidakkhanya cukup memerlukankjarak yang pendekkyang berada dalam 

                                                 
1 Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Surakarta, 2007, hal 1. 
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satuklokasi saja. Kebutuhan hidupkmanusia yang sangatkbervariasi 

membutuhkanksuatu ruang. Kebutuhan akankruang tersebut semakinklama 

semakin terpisah-pisah, selaraskdengan kegiatankmanusia yang semakin 

lama semakin terspesialisasi. Setiapkkegiatan yangksejenis cenderung 

terpisah dengan kegiatanklain yang berlainan, sehingga munculkzona-zona 

kegiatan atauksistem kegiatan yang antaraksatu dengan lainnyakberbeda. 

Masalah transportasi ataukperhubungan merupakankmasalah yangkselalu 

dihadap oleh negara-negarakmaju dan negara-negarakyang sedang 

berkembang seperti halnya Indonesia. Permasalahanktransportasi yang 

dijumpai padakmasa sekarang mempunyai tingkatkkualitas yang lebih 

parahkdan kuantitas yangklebih besar dariktahun-tahun sebelumnyakbaik 

kecelakaan, kemacetan, polusikudara dan pelanggaranklalu lintas. 

Kecelakaanklalu lintaskdi Indonesia dapatkdigambarkan darikdata dalam 

kurunkwaktu 4 tahun terakhirkmenunjukan bahwakkecelakaan lalu 

lintaskyang terjadi di Indonesia Sejakk2014 hingga terakhirktahun lalu, 

jumlahnyaksemakin banyak. Sepanjang tahunk2014 tercatat 95.906 kasus, 

tahunk2015 selanjutnyak98.970 kasus, dan 2016kmeningkat 

menjadik105.374 kasus dengankkorban meninggal duniaktercatat 25.859 

orang, lukakberat 22.939 orang, lukakringan 120.913 orang. Namun, 

jikakdibandingkan dengan 2017 mengalamikpenurunan dari 117.949 

kasuskmenjadi 100.106 kasus.
2
 

Kecelakaan laluklintas mengakibatkan timbulnyakkorban jiwa dan 

                                                 
2 Nasional.republika.co,id/berita/nasional/umum/17/05/02. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di 

Indonesia Empat Tahun Terakhir. Diakses 7 Desember 2017. 
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harta yangkmenyebabkan terjadikkerugian finansial/materiil. Kecelakaan lalu 

lintas di Indonesiaksangat memprihatinkankapabila tidak dilakukanklangkah-

langkah strategiskguna meningkatkankkeselamatan dan kepatuhankhukum 

terhadapklalu lintas, sehinggakmasyarakat tidakkakan menambah 

daftarkpanjang korbankjiwa dankkerugian secarakmateriil. Peningkatan 

kendaraan bermotorkdi Indonesia jugaksangat berpengaruh padakmasalah 

lalu lintas secarakumum. Sebagian besar penggunakjalan raya di kota-kotakdi 

Indonesia adalahkpengendara sepeda motor, sehinggakpengendara sepeda 

motorkadalah subjek hukumkyang paling berpotensikmengalami 

kecelakaanklalu lintas. 

Untukkmemenuhi kebutuhankakan regulasi tentang laluklintas dan 

mencegahkseminimal mungkin kecelakaanklalu lintas serta kerugiankyang 

menyertainya, dikeluarkanlahkUndang Undang Nomor 14ktahun 1992 

tentang LalukLintas dan Angkutan Jalankyang kemudian diperbaruikdengan 

Undang UndangkNomor 22 Tahun 2009 tentangkLalu Lintas dan 

AngkutankJalan yang telahkditetapkan dalam RapatkParipurna DPR RI 

padaktanggal 26 Mei 2009 dan disahkankoleh Presiden RI padaktanggal 22 

Juni 2009. Sebagaikkelanjutan dari UndangkUndang Nomor 14kTahun 1992, 

terlihatkbahwa kelanjutannyakadalah merupakankpengembangan yang 

signifikankdilihat dari jumlahkklausul yang diaturnya, yaknikyang tadinya 16 

babkdan 74 Pasal, menjadik22 bab dan 326 Pasal. UndangkUndang Nomor 

22 Tahunk2009 melihat bahwa laluklintas dan angkutankjalan mempunyai 

perankstrategis dalam mendukungkpembangunan dankintegrasi nasional 
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sebagaikbagian dari upaya memajukankkesejahteraan umum. LalukLintas 

dan AngkutankJalan sebagai bagian dariksistem transportasi nasionalkharus 

dikembangkankpotensi dan perannyakuntuk mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancarankberlalu lintas dankAngkutan 

Jalankdalam rangka mendukungkpembangunan ekonomi dankpengembangan 

wilayah.  

DalamkPasal 3  dijelaskan bahwaktujuan yang hendakkdicapai oleh 

Undangkundang ini adalah : 

1. Terwujudnyakpelayanan Lalu Lintas dankAngkutan Jalan 

yangkaman, selamat, ktertib, lancar, dan terpadukdengan moda 

angkutanklain untuk mendorong perekonomian nasional, 

memajukankkesejahteraan umum, memperkukuh persatuankdan 

kesatuankbangsa, serta mampu menjunjungktinggi 

martabatkbangsa; 

2. Terwujudnyaketika berlalu lintaskdan budayakbangsa; dan 

3. Terwujudnyakpenegakan hukumkdan kepastian hukumkbagi 

masyarakat. 

 

DalamkPasal 4 disebutkan bahwakUndang undang inikberlaku untuk 

membinakdan menyelenggarakan LalukLintas dan Angkutan Jalankyang 

aman, selamat, tertib, danklancar melalui : 

1. Kegiatankgerak pindahkkendaraan, orang, dan/ataukbarang 

dikJalan; 

2. Kegiatan yangkmenggunakan sarana, prasarana, dankfasilitas 

pendukungkLalu Lintas dankAngkutankJalan; dan 

3. Kegiatankyang berkaitan dengankregistrasi dan 

identifikasikKendaraan Bermotorkdan Pengemudi, 

pendidikankberlalu lintas, kdan Rekayasa Lalu Lintas, 

sertakpenegakan hukum LalukLintas dan AngkutankJalan. 

 

UndangkUndang Nomor 22 Tahunk2009 secara eksplisitkmelakukan 

pengaturankmengenai tata carakberkendara di jalan yang salahksatu 

tujuannya adalahkmenjamin keselamatankpengguna jalan, yangksebagian 



 

5 

 

besarkadalah pengendaraksepeda motor.  

KepolisiankRepublik Indonesiakmerupakan salah satukinstansi yang 

memilikikwewenang dalamkmenegakkan aturan-aturankyang ada dalam 

Undang UndangkNomor 22 Tahun 2009 tentangkLalu Lintas dan 

AngkutankJalan. DalamkUndang-Undang tersebutksegala bentuk 

pelanggarankmemiliki sanksi pidana. Namunkdalam kenyataannya, 

tidakksemua aturan dalamkUndang undangkNomor 22 Tahun 

2009kditerapkan sebagaimanakmestinya, karena secaraksosiologi, aturan 

tersebutkbukan saja tidak sesuai denganktujuan hukum namunkjuga dapat 

menimbulkan suatukakibat negatif bagikmasyarakat yang padakakhirnya 

dapat mempengaruhikketertiban masyarakatksetempat. Dalam 

menanggapikadanya suatu pelanggarankhukum dalam lalu lintas, 

seorangkpolisi laluklintas dimungkinkankuntuk memahami hakikat 

darikpenegakan hukum, dan menganalisakdengan cepat 

berdasarkankpenilaian sendiri sehingga dimungkinkankjuga polisi lalu lintas 

tersebutkdapat melakukan penyaringan perkara ataukDiskresi. Dengan 

demikiankapabila kata diskresi itukdigabungkan dengankkata kepolisian 

yang dapatkdiartikan suatu kebijaksanaankberdasarkan kekuasan (power) 

kuntuk melakukan suatuktindakan atas dasarkpertimbangan dan 

keyakinankdirinya.
3
 

Padaksaat ini KepolisiankRepublik Indonesia, dituntutkuntuk dapat 

menafsirkankhukum yang dogmatiskke dalam realita kehidupankmasyarakat, 

                                                 
3 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1991, hal. 15. 
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sehinggakpenegakan hukum dapat menjelmakmenjadi suatu proses 

penyesuaian antaraknilai-nilai, kaidah-kaidahkdan pola perilakuknyata yang 

bertujuankuntuk mencapaikkedamaian. Oleh karenakitu, tugas utama 

penegakan hukumkadalah mencapaikkeadilan. MenurutkSoerjono Soekanto, 

bahwa penegakan hukumkitu adalahkproses penyesuaianknilai-nilai, kaidah- 

kaidahkpola perilaku realitas.
4  

Di dalamkPenjelasan Undang UndangkNomor 22 Tahun 2002ktentang 

KepolisiankRepublik Indonesiakmenyebutkan bahwa :  

Tindakan-tindakankpencegahan tetap diutamakankmelalui 

pengembangan asaskpreventif dan asaskkewajiban umum kepolisian 

yaitu memilhara keamanankdan ketertiban masyarakat.‖ dalamkhal ini 

setiapkpejabat KepolisiankRepublik Indonesiakmemiliki kewenangan 

diskresi yaitu kewenangankuntuk bertindak demikkepentingan umum 

berdasarkan penilaian sendiri. 

Fenomenakadanya diskresikKepolisian RepublikkIndonesia khususnya 

berkaitankdengan Pasal 291kayat (1) UndangkUndang Nomork22 Tahun 

2009 tentangkLalu Lintas dankAngkutan Jalan terjadikdi Kabupaten Kudus.  

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Kudus dalam 

berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat 

merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkankoleh faktor manusia, 

kendaraan, jalankdan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor 

itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan 

melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, melanggar rambu-rambu lalu-

lintas, kondisi kendaraan yang tidak standar, dan lain-lain.
5
  

                                                 
4 Sorejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2001, hal 14. 
5 Ngatmin, Kepala Unit Kecelakaan Lalu-Lintas Polres Kudus, 3 Januari 2018. 
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Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya 

di Kabupaten Kudus menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya 

jumlah kecelakaan lalu lintas selama 4 (empat) tahun terakhir, hal tersebut 

dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti 

dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang 

baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi 

kecelakaan lalu lintas. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan 

raya, kontruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi 

syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab 

utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut 

tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang 

merenggut jiwa pengemudinya sendiri.
6
  

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi  yang  

mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah 

Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan 

adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas 

maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan  

tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 

                                                 
6 Ngatmin, Kepala Unit Kecelakaan Lalu-Lintas Polres Kudus, 3 Januari 2018. 
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harus dilakukan proses hukum menurut hukum  yang berlaku mulai dari 

penyidikan  oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh 

pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktik penyidik 

dapat menghentikan proses hukum. Undang undang memberi wewenang 

penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang 

bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan 

Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada peyidik untuk 

menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan penghentian 

penyidikan tersebut adalah : 

1. Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup; 

2. Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana; 

3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum. 

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang 

mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak 

hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. 

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum 

dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga 

dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari 

proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang 

pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, jo Pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwakuntuk 

kepentingan umumkpejabat Kepolisian NegarakRI dalam melaksanakan 

tugaskdan wewenangnyakdapat bertindak menurutkpenilaiannya sendiri. 
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Pelaksanaanksebagaimana yang dimaksudkpada ayat (1) hanyakdapat 

dilakukan dalamkkeadaan yangksangat perlukdengan memperhatikan 

peraturan perundangkundangan serta KodekEtik  ProfesikKepolisiankNegara 

RI.  

No. Tahun Jumlah Kejadian MD LB LR 

1. 2014 489 6 - 663 

2. 2015 663 4 2 807 

3. 2016 757 10 5 973 

4. 2017 627 5 15 607 

 

Keterangan : 

MD : Meninggal Dunia. 

LB : Luka Berat. 

LR : Luka Ringan. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas 

di wilayah Kudus pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan jumlah 

kecelakaan lalu lintas di wilayah Kudus pada tahun 2014, yaitu dari jumlah 

kecelakaan lalu lintas sebesar 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) 

kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 633 (enam ratus tiga puluh tiga) 

kasus di tahun 2015, di tahun 2016 meningkat menjadi 757 (tujuh ratus lima 

puluh tujuh) Kasus kecelakaan, dan di tahun 2017 mengalami penurunan 

menjadi 627 (tujuh ratus lima puluh tujuh) Kasus kecelakaan.
7 

Darai uraian di atas, penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul 

                                                 
7 Data kecelakaan lalu-lintas Polres Kudus tshun 2014, 2015, 2016, dan 2017. 
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“Penyelesaian Di Luar Pengadilan Kasus Kecelakaan lalu - Lintas Di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kudus”. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran 

atau mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. 

Perumusan masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan 

dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah 

dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas 

lebih lanjut dalam pembahasan.
8
 Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan perumusan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar 

pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus ? 

2. Bagaimana analisis teoritis atas kasus penyelesaian kecelakaan lalu – 

lintas di luar pengadilan ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu – lintas 

di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus. 

2. Untuk mengetahui analisis teoritis atas kasus penyelesaian kecelakaan 

lalu – lintas di luar pengadilan. 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta,  1986, hal. 

109.   
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitianktentang “penyelesaian di luar Pengadilan kasus kecelakaan 

lalu - lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus”, inikdiharapkan 

dapat memberikan kegunaanksebagai berikut : 

1. SegikTeoritis 

Hasilkpenelitian ini diharapkankdapat memberikankarahan 

untuk pengembangankdan pengkajiankilmu hukum, khususnya 

hukum pidanakdi bidang Tindak PidanakLalu Lintas. 

2. Segi Praktis 

Hasilkpenelitian ini diharapkankdapat memberikankmasukan 

khususnya bagikpraktisi hukum, penegakkhukum dan masyarakat 

mengenai penyelesaian di luar Pengadilan kasus kecelakaan lalu - 

lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus. 

E. Sistematika PenulisaN 

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

bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam 

sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

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 tentang sistem 
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peradilan pidana, penghentian penyidikan, diskresi, tindak pidana lalu lintas, 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas jalan. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penentuan sampel, 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 penyelesaian 

kecelakaan lalu-lintas di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort 

Kudus dan analisis teoritis atas kasus penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di 

luar pengadilan. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian di luar Pengadilan kasus 

kecelakaan lalu - lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus. 


