
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



palinglama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jo pasal 10
KUHP.6

Studi yang dilakukan olehSiti Puji Lestari (NIM. B2A 301 148), dijadikan

sebagai salah satu rujukan oleh penulis yang diperoleh melalui layanan jasa internet

(Interkonektit Network melalui proses registrasi member keanggotaan digital library

IAIN Walisongo Semarang (GDL) di tanah air). Walaupun begitu, kajian tersebut

lebih banyak membahas tentang konsep penegakan kecelakaan lalu lintas di kota

Semarang, yakni melalui pengawasan (non penal) dan penegakan (penal). Yakni: 1.

Penutupan TKP guna proses penyidikan. 2. Pengamanan barang bukti pasal 40

KUHAP. 3. Pemeriksaan berita acara di wilayah Polwiltabes Semarang. 4. Meminta

pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan bahwa telah terjadi kecelakaan.

5. Menghadiri sidang guna memperoleh kepastian hukum.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis meneliti dengan melakukan

pendekatan kasus.Data dari tempat penelitian penulis ambil dan penulis telusuri

apakah kebenaran kasus tersebut benar adanya dan sudah sesuai dengan hukum

Islam.

Kajian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka melengkapi khasanah

rujukan melakukan penelitian ini, ditulis oleh saudaraRomli, yang mengadakan

sebuah penelitian dengan mengangkat judul:

6 Siti Puji Lestari, “Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Di Wilayah Polwiltabes
Semarang” ( Skripsi,  UNDIP, 2006).



“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan”. yang ditulis
Romli Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2005.
Karyanya memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan
Pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas di PN Lamongan, dari
studi kasus yang diambil karena kelalaiannya kurang berkonsentrasi dalam
berkendara sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 4 orang
mengalami luka ringan dan dalam putusannya majelis hakim memutuskan 5
bulan 24 hari potong tahanan yang ternyata lebih ringan dari tuntutan JPU 9
bulan penjara potong tahanan (berdasarkan Pasal 359 KUHP).7

Perkara kecelakaan yang di analisis oleh penulis diatas Hakim PN.Lamongan

masih menggunakan KUHP dalam putusannya.Karena masih belum ada UU lain

yang mengaturnya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian

penulis sudah mengacu pada Undang-Undang baru tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Setelah membaca hasil penelitian rekan-rekandi atas yang memiliki

keterkaitan variabelkelalaian dalam berkendara motor, menganggap bahwa penelitian

tersebut telah mengkaji variabel dimaksud sedikit banyak telah turut melengkapi

khasanah keilmuwan dan referensi penelitian penulis.Namun, sebagai karya manusia

yang tidak lepas dari keterbatasan, semua karya itu tidak pernah mencapai predikat

sempurna.Dalam melakukan pengkajian, terkadang karya-karya terebut hanya

mampu membahas satu aspek atau menonjolkan beberapa aspek tertentu saja.

7 Romli, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan)” ( Skripsi Iain Sunan Ampel
Surabaya, 2005).



Penelusuran terhadap karya dan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum

Islam terhadap sanksi hukum karena kelalaian dalam berkendaraan motor penulis

menemukan beberapa kajian secara spesifik. Namun, ada beberapa titik-titik sentral

yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pada umumnya

penelitian itu banyak rekan-rekan melakukannya pada ruang lingkup skala dan daerah

tertentu, untuk itulah penelitian ini dianggap perlu dilakukan di Polres Konawe

Selatan.

Meskipun demikian, dalam melakukan penelitian ini, hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi bahan yang amat berharga bagi

penulis, terutama untuk memberikan gambaran Tinjauan Hukum Islam Tentang

Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendaraan Motor ditinjau dari hukum

Islam Di Polres Konawe Selatan yang kawan-kawan pernah temui dalam

penelitiannya. Begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai variabel-

variabel tersebut yang belum diungkap di sini, menjadi bahan yang sangat berguna

sehingga penulis memberikan apresiasi yang setingi-tingginya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu

perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam

dengan hukuman oleh Undang-Undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan

dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan



akibat yang dilarang oleh Undang-undang, atau pelaku dapat untuk tidak melakukan

perbuatan tersebut sama sekali. Unsur terpenting dalam culpa atau kelalaian adalah

pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat

membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan

kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan

menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam Undang-Undang.

Kelalaian atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut

sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau

bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat

menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

KUHP juga tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan

dengan culpa. Hanya di dalam Memory Van Toelichthing (MVT) diberikan

keterangan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan itu, yaitu :

”Kealpaan itu , disatu pihak merupakan kebalikan sesungguhnya dari
kesengajaan , dan lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan”. Dan
ketika Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan Undang-Undang
hukum pidana diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu :
a.Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
b.Kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan.
c.Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.8

2. Unsur-unsur kelalaian

Mengenai unsur-unsur kealpaan Van Hammel mengatakan bahwa

kealpaan itu mengandung dua syarat atau unsur yaitu :

8Satochid Kartanegara, Hukum Pidana , (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2007), h. 343



a.Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

b.Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.9

Dalam VOS juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan

adalah :

a.Pembuat dapat ”menduga terjadinya” akibat kelakuannya.
b.Pembuat ”kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa bertanggung

jawab), dengan kata lain andaikata pembuat delik-delik lebih berhati-hati,
maka sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan atau
dilakukannya secara lain.10

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur culpa adalah :

a.Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya
dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan
terjadinya akibat perbuatannya).

b.Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat
perbuatannya.

c.Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat
perbuatannya.11

Culpa atau kelalaian, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran

atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya

akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat

menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang

dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.

Maka dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan

antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada

hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelakudengan

9Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 102
10Ibid, h. 103.
11Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2000), h. 125



akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas

perbuatan pidananya itu.

3. Bentuk-bentuk Kealpaan atau Kelalaian

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut

dapat dibedakan atas dua yaitu :

a.Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) kealpaan yang disadari terjadi apabila
si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan
timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah
berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

b.Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) kealpaan yang tidak disadari
terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan
kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi
seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu
akibat tersebut.12

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya

lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerapkali justru karena tanpa

berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat.

Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan

yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang

tidak merupakan dolus eventualis”13

Selain dari pada bentuk-bentuk kealpaan di atas, ada pula bentuk-bentuk

kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

12Moeljatno, Asas-Asas hukum Pidana, (Jakarta: Rineka cipta, 2003), h. 210.
13http://mobilinanews.com/Kesenggajaan Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana, 29/10/2015.



a.Kealpaan berat (culpa lata), dalam Bahasa Belanda disebut dengan merlijke
schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini
tersimpul dalam ”kejahatan karena kealpaan”.

b.Kealpaan ringan (culpa levis atau culpa levissima), dalam Bahasa Belanda
disebut sebagai lichte schuld, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam
jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat
didalam hal pelanggaran Buku III KUHP.14

4. Pengertian Kelalaian Berkendara Motor

Kelalaian berkendara motor adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan

tidak sengaja dengan menggunakan sarana angkutan dijalan yang terdiri atas

kendaraan bermotor, dan karena ketidak hati-hatiannya mengakibatkan kerugian bagi

orang lain. Manusia sebagai pengemudi merupakan unsur utama pelaku dalam

berkendaraan, dalam hal ini sebagai pengendara motor. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia arti pengemudi diberi batasan sebagai berikut : “pengemudi adalah orang

yang (pekerjaannya) mengemudikan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan

sebagainya)”.15Sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (23)

menentukan bahwa , “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan

bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.16

14H.A Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 330
15 Tim Penyusun Kamus.Kamus Besar Bahasa Indnesia (Jakarta : 2007), h. 345
16Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan.



C. Sanksi Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Berkendara Motor

Dasar hukum dan sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang

mengakibatkan luka-luka dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, dalam setiap

kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai

konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut.

Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang

mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam

Undang-Undang  No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi

kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa

kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari

kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat

terjadinya kecelakaan. Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat

pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu

lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi :



Pasal 359

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

kurungan paling lama satu tahun.”17

Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus

mengatur lebih rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya, dan kecelakaan

lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan di dalam mengemudikan

kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU

LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, Pasal-Pasal yang dapat digunakan untuk

menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka

dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4)

UU LLAJ, yang berbunyi:

(1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling
banyak Rp1 juta.”
(2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau
denda paling banyak Rp2 juta.”
(3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”

17www.kontras.orgKitab Undang-undang Hukum Pidana, 30/10/2015



(4) ”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”18

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal

310 ayat (4) UU LLAJ antara lain : Setiap orang, mengemudikan kendaraan

bermotor, karena lalai, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Keempat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur karena

lalai yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat

penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan

adanya unsur kelalaian itu.

Kedua aturan tersebut dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian

bagi seseorang. Maka menurut Hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi

kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam hal ini

sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan

bahwa:

Pasal 63 ayat (2)

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula

dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang

diterapkan.”19

18Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.

19Ibid, h. 18



Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu

lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan

yang bersifat khusus, maka diterapkan pada ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU

LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359

dalam KUHP.

Lain lagi jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi,

pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa

membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila

korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Secara

lengkap diatur ketentuan pasal 311 UU LLAJ, yang berbunyi:

Pasal 311

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling
banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah).



(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh
empat juta rupiah).20

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal

311 ayat (5) UU LLAJ antara lain : Setiap orang, mengemudikan kendaraan

bermotor, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau

keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain

meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 UU LLAJ ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebenarnya

serupa dengan Pasal 310 UULLAJ, akan tetapi yang membedakan dalam pasal 311

UU LLAJ ini adalah terdapatnya unsur kesengajaan pengemudi yang mengemudikan

kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Hal inilah yang menyebabkan hukuman pidana dalam pasal 311 UU LLAJ lebih berat

jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU LLAJ.

Sebagai tambahan informasi, jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang

terjadi, pengemudi kendaraan yang menabrak tidak mempunyai Surat Izin

Mengemudi (SIM) yang dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, maka

kemudian dapat ditambahkan pengenaan terhadap pasal 281 UU LLAJ, yang

berbunyi:

20Ibid, h. 139



Pasal 281

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.21

Demi memperjelas pasal diatas, penulis mensertakan pula Pasal 77 ayat (1)

UU LLAJ yang berbunyi :

Pasal 77 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib

memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang

dikemudikan.”22

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian

Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab yang artinya ,حكم

menolak. Maksudnya menolak kezdaliman atau penganiyaan. Hukum Islam terdiri

dari dua kata dasar yakni ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam kamus besar bahasa Indnesia

kata ‘hukum’ memiliki pengertian sebagai berikut :

a.Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan
oleh penguasa atau pemerintah.

b.Undang-undang, peraturan, dan sebagainya, untuk mengatur pergaulan hidup.
c.Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang

tertentu.
d.Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan)

berupa vonis.23

21Ibid, h. 130
22Ibid, h. 42
23Ibid.



Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau norma yang

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu

berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan

atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam

wujudnya, hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Adapun kata yang

kedua yaitu ‘Islam’ adalah agama Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia guna mencapai

kesejahteraan hidup baik di dunia dan akhirat.

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber

dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia

di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam bahasa sederhana hukum Islam adalah hukum

yang bersumber dari agama Islam.

hukum Islam sebagai suatu sistem hukum tersendiri, memiliki beberapa

karakteristik yang membedakan dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia.

Diantara karakteristik hukum Islam ada yang bersumber dari hukum Islam itu sendiri,

dan ada yang disebabkan oleh perilaku dalam mencapai tujuan yang diridhoi Allah

SWT.

Dasar hukum dari kelalaian itu sendiri adalah terdapat dalam surat Ar-Rum

ayat : 41

          




Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan

manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”24

Informasi dari Allah SWT bahwasanya terjadi kerusakan di daratan dan lautan

adalah akibat ulah tangan manusia, perbuatan jelek itu bersifat merusak dan akan

kembali pada yang melakukannya, yang membuat kerusakan dan ingkar kepada Allah

akan binasa di dunia dan akhirat, semua musibah pada hakikatnya adalah peringatan

dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar.

Perbedaan pokok hukum Islam (syari’ah) dengan hukum Barat adalah bahwa

hasil konsep hukum Islam merupakan wahyu dari Allah dan Sunnah Rasulullah serta

sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok tersebut. Hukum Islam

ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum Barat merupakan hukum

buatan manusia yang ketetapannya didasarkan pada ketundukan hawa nafsu dan

kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor

inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang

benar dan adil. Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan

dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti.

Sanksi yang diterima bagi orang yang melanggar hukum Islam disamping

berupa hukum dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar

hati, pikiran, dan kesadaran manusia.

24 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : Toha Putra, 2009).



Setiap tindak pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana

subyektif, yakni suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan

menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan hukum

pidana. Peristiwa pidana yang biasa disebut delik, merupakan serangkaian perbuatan

yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman

pidana jika memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif. Seperti Pasal 310, dan

Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 merupakan unsur obyektif. Sedangkan pengendara

yang terlibat kecelakaan kemudian melarikan diri merupakan unsur subyektif.

Hukum positif, sebagaimana dalam UU No. 22 Tahun 2009 khususnya Pasal

yang berkaitan dengan kelalaian, secara pasti mempunyai tujuan pemidanaan.Yakni

pertama, menakut-nakuti pengendara supaya tidak melarikan diri ketika terlibat

kecelakaan. Kedua, mendidik pelaku supaya berkelakuan baik dan dapat diterima

kembali dalam lingkungannya. Secara umum tujuan Undang-undang tersebut

merupakan pencegahan terhadap perbuatan atau gejala-gejala sosial yang kurang baik,

dan sebagai obat bagi seseorang yang terlanjur melakukan perbuatan pidana.

Terdapat alasan pemidanaan pada setiap tindak pidana yang dilakukan,

khususnya pasal yang berkaitan dengan kelalaian. Kelalaian yang merupakan

penyebab terjadinya kecelakaan diatur dalam Pasal 310, mengenai hukuman telah

jelas bahwa berdasarkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan, sebagaimana dalam

pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut :



1) Kecelakaan lalu lints digolongkan atas :
a. Kecelakaan lalu lintas ringan.
b. Kecelakaan lalu lintas sedang.
c. Kecelakaan lalu lintas berat.

2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan /atau
barang.

3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan
kendaraan /atau barang.

4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau
luka berat.

5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan
oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak layakan kendaraan, serta ketidak
layakan jalan dan /atau lingkungan.25

Kemudian diatur mengenai sanksinya ketika si pengendara lalai, Pasal 310

sebagai berikut:

1.Kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2.Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling
banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3.Korbanluka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00.

4.Mengakibatkanorang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00.26

Hal yang perlu diperhatikan adalah pertanggung jawaban pihak yang

menyebabkan kecelakaan terhadap korban. Pihak yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya telah ditentukan.

Penyelesaian tindak pidana lalu lintas tidak harus diselesaikan melalui pengadilan.

25Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, op. cit., h. 140
26Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, op. cit., h. 138



Pasal 236 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan: “Kewajiban mengganti

kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar

pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”.27

Hal tersebut merupakan sanksi hukum bagi pihak yang menyebabkan

kecelakaan dan juga perlindungan terhadap korban. Dari pemaparan di atas tentu

berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Sanksi dalam hukum Islam

sendiri merupakan sanksi yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat

karena melanggar perintah syar’i.

Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia,

menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan

petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku

taat. Allah menurunkan syari’at-Nya dan mengutus rasul-Nya untuk mengajari dan

memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang

melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia kearah yang tidak mereka sukai

selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka, dan menghilangkan dari

keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.  Hukuman

ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu, menjaga masyarakat umum,

dan memelihara sistem kehidupan manusia. Allah lah yang mensyari’atkan suatu

hukuman dan memerintahkannya kepada manusia. Allah tidak merasa rugi oleh

kemaksiatan manusia walaupun seluruh manusia di muka bumi bermaksiat kepada-

Nya begitu sebaliknya Allah tidak diuntungkan oleh ketaatan manusia. Dengan

27 Ibid. h. 111



demikian dapat dikatakan bahwa semua aturan yang menyangkut kemaslahatan

pribadi atau masyarakat adalah untuk keamanan manusia itu sendiri.

E. Faktor-Faktor Kelalaian Dalam Berkendara Motor Yang Menyebabkan
Kecelakaan Lalu Lintas

Pertama-tama yang perlu di jelaskan disini adalah istilah dislipin berlalu-

lintas, sesorang dikatakan berdisiplin mematuhi peraturan berlalu-lintas jika ia

mematuhi peraturan tentang apa yang tidak boleh pada saat berlalu-lintas di jalan,

baik dalam bentuk rambu-rambu atau pun tidak. Larangan menjalankan kendaraan

melebihi batas-batas kecepatan tertentu di tempat-tempat tertentu. Larangan

mendahului kendaraan lain, dan sebagainnya peraturan dalam bentuk rambu-rambu

sudah kita kenali bentuk maupun wujudnya, seperti: larangan parkir untuk tempat-

tempat tertentu, larangan melintas untuk jenis-jenis mobil angkutan tertentu pada

jalan-jalan tertentu, dan larangan menjalankan batas kecepatan di jalur-jalur tertentu.

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas

tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak

mengindahkan aturan-aturan tersebut.

Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang

merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka

atau bahkan tewas. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dilanggar yaitu :

1. Menerobos Lampu Merah

Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital

pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini



justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering

dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat

lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si

pelanggar.

2. Tidak Menggunakan Helm

UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur

mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional

Indonesia (SNI). Bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula “sanksi jika

pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan

paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”28

Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata

beralasan, mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta

merasa tidak nyaman.

3. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan

Pasal 107 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib

menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam

hari dan pada kondisi tertentu.”29

Kemudian pada ayat kedua dinyatakan Pengemudi Sepeda Motor selain

mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “wajib menyalakan lampu

28Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.

29Ibid.h. 60



utama pada siang hari.”30Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban

menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau

mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi

penyebab seringnya aturan ini dilanggar.

4. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap

pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin

Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi

yang tengah gencar dilakukan aparat sering kali mendapati pelanggaran semacam itu.

Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun

memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa

membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

5. Melawan Arus (Contra Flow)

Di kota-kota besar, para pengendara sepeda motor sering kali bersikap

seenaknya di jalanan dengan “melawan arus”. Mereka seolah menutup mata dengan

adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Pengendara

motor nekad untuk melawan arus akibat menghindari razia. Akibatnya, kecelakaan

lalu lintas pun sering terjadi.

30Ibid.h. 61



6. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering pula terjadi. Parkir di

bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah

menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat

(1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa “terancam hukuman pidana

kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.”31

7. Menerobos Jalur Busway

Maraknya kecelakaan akibat aksi nekad pengendara yang masuk ke jalur

busway juga tidak membuat pengendara lainnya jera. Begitu penjagaan dari para

petugas mengendur, tindakan indisipliner ini akan kembali berulang. Padahal sanksi

yang dikenakan untuk pelanggaran ini juga tidak ringan. Alasan menembus

kemacetan dan menghindari razia seringkali dilontarkan para pelaku pelanggaran

tersebut.

8. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatikan Aspek Keselamatan

Saat ini banyak sekali pengendara yang memodifikasikan kendaraannya

namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Misalnya saja odong-odong.

Kendaraan ini awalnya adalah sepeda motor biasa. Namun kendaraan ini kemudian

dimodifikasi menjadi odong-odong yang penggunaannya juga tidak sesuai

peruntukan sehingga membahayakan keselamatan. Mengendarai motor dengan

muatan lebih juga masuk dalam kategori ini. Banyak peristiwa kecelakaan karena

31Ibid. h. 131



pengemudi memaksakan kendaraannya mengangkut barang dan penumpang yang

tidak sesuai kapasitas.

9. Tidak Menggunakan Kaca Spion

Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali

diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa

kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk

meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat 1, “pengendara akan ditilang atau

didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion.”32

Kurangnya kesadaran terhadap berlalu lintas yang dimiliki masyarakat

menyebabkan masyarakat dalam berlalu lintas tidak mengutamakan keselamatan dan

lebih banyak mengutamakan kecepatan dan faktor ekonomi. Terkadang juga

masyarakat tidak terlalu peduli tentang keselamatan diri pengemudi, seperti : parkir

sembarangan di jalan padahal itu sangat berbahaya bagi pengemudi lainnya yang

melintas.

10. Berkendara Melewati Trotoar

Seyogyanya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya,

hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor. Dengan tanpa merasa

bersalah, mereka mengendarai kendaraannya diatas trotoar sehingga memaksa

pejalan kaki untuk mengalah, dengan alasan menghindari kemacetan dan lain

sebagainya para pengendara motor tidak lagi mengutamakan keselamatan.

32Ibid. h. 130



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kasus,yakni melakukan kajian

terhadap kasus-kasus yang ada. Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif

merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik

atau bentuk hitungan.33 Metode kualitatif dapat digunakan untuk menggunakan dan

memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.34

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengacu pada

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-

norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian

hukum yang menjawab pertanyaan akademik, atau doktriner.35 Sehingga sifat

penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek

penelitian.

Sebagai bahan perbandingan Sudjarwo menjelaskan: “Penelitian kualitatif harus

memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek

yang diteliti”.36 Dari pandangan ini maka penjelasan hasil penelitian lebih banyak

33
Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatal Angkah Dan

Teknik-Teknik Teoritisasi Data, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2003), h. 4.

34Ibid., h. 5.
35Zainuddin Ali, op. cit., h. 22.
36Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Jakarta: GP Press, 2009), h. 203.


