
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang

sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu

Negara adalah merumuskan peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana

terdapat pada Pasal “1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia

adalah Negara hukum”.1 Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan

hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu peraturan dikatakan baik, jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis

dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan

sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya

ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, yaitu : jaminan akan

keamanan dan kelancaran lalu lintas, Prasarana jalan raya, lalu lintas dan angkutan yang

berlangsung secara ekonomis, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.2

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara.

1Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar
1945, (Jakarta,  2010), h. 5

2 Soerjono Soekanto(ed), Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu
Lintas, (Jakarta: CV. Rajawali, 2004), h. 14



Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya

kebutuhanakan jasa bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah

air, bahkan dari dalam dan luar Negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan

sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang

berpotensi. Namun, belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan

pembangunan serta hasil-hasilnya.

Perkembangan alat transportasi semakin lama semakin bertambah, apalagi

ditambah dengan berbagai macam jenis dan bentuk alat transportasi baru dengan

berbagai macam mode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi,

pertambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan

juga kesadaran masyarakat tentang aturan berkendaraan. Karena, kurang berhati-

hatinya para pengguna jalan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka

kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

“Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kecelakaan, antara lain

adalah manusia, kendaraan, jalan, lingkungan maupun alam.”3 Namun, diantara

faktor-faktor tersebut faktor manusialah faktor yang paling menentukan. Sebab

kelemahan yang timbul dari faktor-faktor selain manusia sebenarnya dapat diatasi,

apabila pengemudi atau manusia dapat berhati-hati, taat pada peraturan lalu lintas,

dan selalu mengecek kondisi kendaraan.

3 Ibid, h. 21



Faktor kelalaian manusia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya

merupakan faktor utama. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah

kendaraan serta peningkatan kegiatan social ekonomi masyarakat dan sulitnya

penambahan fasilitas jalan dalam hal ini ruas jalan, akan mengalami peningkatan

yang selanjutnya membawa akibat peningkkatan pada volume kendaraan di jalan

raya. Meningkatnya hal tersebut tidak seimbang dengan prasarana jalan yang

akibatnya menimbulkan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan,

yakni berupa hukuman had, Qishas-diyat, dan ta‟zir. Begitu pula seseorang yang

melakukan kelalaian dapat diancam dengan tiga hukuman tersebut. Namun semua itu

tergantung dari perbuatan yang dilakukan, dengan kesengajaan atau tidak. “apabila

keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukuman itu, kecuali had.”4. Sedangkan

dalam hukum UU ditetapkan berdasarkan kelalaiannya seperti terdapat pada UU No. 22

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai

pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks

hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku,

pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhaan karena kealpaan atau kelalaian.

Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu

perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena

4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 10



kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-

hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak

dikategorikan masuk ke dalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur

kelalaian.

Kelalaian yang dilakukan secara tidak sengaja atau semi sengaja dalam

hukum pidana Islam sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu

pembunuhan / Qatl.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’. Hal ini

didasarkan kepada firman Allah:

                     
“...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (Al-An’am)”.٥

Maksud potongan ayat di atas adalah membunuh yang dibenarkan oleh syara'

seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Pembunuhan

diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan

hilangnya nyawa.

Hukum pidana Islam, memiliki beberapa asas, diantaranya terdapat asas

pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang

melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat

dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk

taubat yaitu membayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, dan

5Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 282



langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang

menyatakan bahwa: “Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak

berdosa. “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini difokuskan pada Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendaraan Motor

Studi Kasus Di Polres Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi hukum yang dilakukan

karena kelalaian dalam berkendaraan motor di Polres Konawe Selatan?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelalaian berkendaraan motor studi

kasus di Polres Konawe Selatan?

D. Defenisi Operasional

Menghindari kekeliruan dalam penelitian yang dinginakan, maka perlu

penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap kelalaian dalam berkendaraan motor

yang dimaksud oleh peneliti, yaitu pandangan hukum Islam terkait dengan

hal tersebut bahwa kelalaian yang dimaksudakan disandarkan pada



pedoman Al-qur’an dan Al-Hadis bagi para pengendara motor yang

melakukan kelalaian.

2. Kelalaian berkendaraan motor adalah suatu perbuatan yang dilakukan

dengan tidak sengaja dengan menggunakan sarana angkutan di jalan yang

terdiri atas kendaraan bermotor, dan karena ketidak hati-hatiannya

mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelalaian dalam berkendaraan bermotor

yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi penunjang terjadinya suatu

peristiwa atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau lalu lintas.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi

hukum yang dilakukan karena kelalaian dalam berkendaraan motor di

Polres Konawe Selatan.

2.) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelalaian

dalam berkendaraan motor di Polres Konawe Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Rumusan tujuan penelitian, secara teoritis bahwa, kegunaan penelitian ini

upaya memperdalam khasanah keilmuan temuan di lapangan sebagai bentuk bagian

dari beberapa kejadian-kejadian yang dipandangan dari sisi hukum Islam dengan



konsekwensi hukum sebagai kaidah yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan Al-Hadis

yang ada atas fenomena kejadian dan peristiwa tersebut. Secara praktis penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan oleh berbagai pihak:

a. Bagi KepalaPolresKonawe Selatan penelitian ini kiranya dijadikan acuan

dalam mencermati kejadian yang ada sebagai sebuah peristiwa dalam

masyarakat yang timbul dan harus didasarkan pada kaidah sebagai

ketentuan hukum yang sah.

b. Secara khusus bagi IAIN Kendari dan  masyarakat di Kota Kendari selaku

pihak perguruan tinggi dan mitra bersama, hasil penelitian ini dapat

dijadikan referensi kepustakaan, atau bacaan masyarakat.

c. Kepada rekan-rekan mahasiswa maupun peneliti lain yang berkeinginan

melanjutkan penelitian ini pada obyek-obyek yang lebih faktual, hasil

penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai khasanah keilmuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam

terhadap sanksi hukum karena kelalaian dalam berkendaraan motor ditinjau dari

hukum IslamDi Polres Konawe Selatan. Penelitian ini sebelumnya memang telah ada.

Penelitian yang dilakukan olehrekan-rekan sebelumnya memiliki beberapa persamaan

dan perbedaan, kebanyakan peneliti menjumpai penelitian rekan-rekan sebelumnya

dilakukan pada daerah tertentu di pulau Jawa, yang kemudian ini menjadi salah satu

bahan rujukan guna melihat hasil dan posisi penelitian sebelumnya dengan hasil

penelitian penulis, di sini tidak memungkinkan bagi penulis untuk menampilkan dan

menyebutkan hasil-hasil penelitian dari rekan-rekan sebelumnya satu-persatu.

Namun, ada beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan di sini yang

eratkaitannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk melihat

perbedaan dan persamaan dari penelitian ini di antara :

Penelitian  Siti Puji Lestari (NIM. B2A 301 148), “Penegakan Hukum Di
Bidang Lalu Lintas Di Wilayah Polwiltabes Semarang yang Berkaitan Dengan
Pasal 359 KUHP”, penelitian tahun 2006 mahasiswa UNDIP. Penelitian
tersebut dibuat sebelum diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang  Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dalam penulisannya masih  mengacu pada
undang-undang lama, UU No. 14 Tahun 1992 yang dikaitkan dengan pasal 359
KUHP. Penelitian tersebut membahas mengenai kelalaian (culpa) dalam berlalu
lintas yang mengakibatkan orang lain mati. Hukumannya adalah penjara


