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BAB III

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJALAN KAKI DALAM

KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KESALAHAN DARI

PENGENDARA MOBIL (STUDY KASUS TUGU TANI)

1. Ruang Lingkup Hukum Pengangkutan Darat dan Perbuatan Melawan

dan Melanggar Hukum.

Dalam aktifitas kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan

lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian

dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan apa

yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari

sitem transportasi nasional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya

untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, otonomi daerah serta

akuntabilitas penyelenggaraan negara. Adapun pengertian jalan berdasarkan Pasal

1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, adalah “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada

permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali jalan rel dan jalan kabel“. Sedangkan pengertian lalu lintas
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berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, adalah “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

jalan“.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu moda transportasi

nasional. Dalam menyelenggarkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus

memperhatikan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas

partisipasi, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu,

asas mandiri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ini yang

dimaksud dengan :

a. Asas Transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh
informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai
kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

b. Asas Akuntabel adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas Berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan
melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana
umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

d. Asas Partisipasi adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses
penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan,
penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait
dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Asas Bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-
besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f. Asas Efisien dan Asas Efektif adalah pelayanan dalam
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh
setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan
berhasil guna.

g. Asas Seimbang adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana
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dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan
penyelenggara.

h. Asas Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan
kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi
pembina.

i. Asas Mandiri adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Adapun tujuan diselenggarakannya lalu lintas jalan dan angkutan jalan

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjungtingi martabat bangsa.

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu tujuan diselenggarakannya lalu lintas jalan dan angkutan jalan

adalah untuk terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan. Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu keadaan terhindarnya setiap orang

dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,

kendaraan, jalan, dan atau lingkungan“. Untuk mendukung adanya keselamatan

dalam berlalu lintas perlu adanya kesadaran para pemakai jalan untuk

menciptakan ketertiban lalu lintas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud

dengan ketertiban lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu keadaan berlalu

lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap
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pengguna jalan“. Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan dan

memelihara keamanan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, salah satunya

merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas
terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara
keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kerja sama antara pembina lalu lintas dan angkutan
jalan.

3. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan :
a. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan

jalan.
b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan

lalu lintas dan angkutan jalan.
c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan

penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran
hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas.

d. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
e. Manajemen keamanan lalu lintas.
f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli.
g. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
h. Penegakan hukum lalu lintas.

Dengan diselenggarakannya lalu lintas jalan dan angkutan jalan sesuai

dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat mengurangi

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas

berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain

yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda“.
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Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap pengemudi

kendaraan bermotor yang merupakan pemakai jalan wajib memiliki Surat Ijin

Mengemudi (SIM). Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan.

Surat Ijin Mengemudi diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai

identitas pengemudi. Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara

memperoleh ijin mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mendapatkan surat ijin mengemudi yang pertama kali pada setiap

golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi setelah

memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi. Ujian kemampuan mengemudi

di samping meliputi pengetahuan dan ketrampilan juga meliputi sikap mental

calon pengemudi merupakan salah satu pertimbangan pokok di dalam pemberian

surat ijin mengemudi. Kemampuan mengemudi dapat diperoleh melalui

pendidikan mengemudi, dengan maksud agar seseorang calon pengemudi

memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Untuk memperoleh Surat Izin

Mengemudi (SIM) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yaitu setiap orang harus memenuhi persyaratan usia,

administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat usia sebagaimana dimaksud

ditentukan paling rendah sebagai berikut :
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a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin

Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I.

c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Syarat administratif yaitu :

a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk.

b. Pengisisan formulir permohonan.

c. Rumusan sidik jari.

Syarat kesehatan melalui :

a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter.

b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Syarat lulus ujian meliputi :

a. Ujian Teori.

b. Ujian Praktik.

c. Ujian keterampilan melalui simulator.15

Surat ijin mengemudi merupakan salah satu syarat untuk dapat

mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan memiliki surat ijin mengemudi

dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat termasuk

perbuatan melawan hukum maupun juga perbuatan melanggar hukum, hal

tersebut dapat di lihat dari proses terjadinya kecelakaan. Adapun yang dimaksud

dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan melawan

15 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Cakrawala Ilmu, 2011, h. 58.
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undang-undang yang disebabkan hukum adalah undang-undang.16 Adapun

perbedaan pandangan material dan formal mengenai pengertian perbuatan

melawan hukum adalah :

1. Mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan
hukumnya perbuatan menurut hokum yang tertulis dan yang tidak tertulis,
sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang
tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya Pasal 49 KUHP Pembelaan
terpaksa (Noodweer).

2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-
perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut
unsur-unsur tersebut, sedangkan bagi pandangan yang formal, sifat
tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika
dalam rumusan delik disdengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur
delik.17

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai

pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran

perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi

perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan

hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-

mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan

atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sejak tahun 1919 tersebut

di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum

telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan

berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

16 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002, h. 130.

17 Ibid, h. 134.
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3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam

pergaulan masyarakat yang baik

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui

oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

a. Hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten)

b. Hak-hak kekayaan (vermosgensrecht)

c. Hak atas kebebasan

d. Hak atas kehormatan dan nama baik

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu

kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum

tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui

sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan

hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi

kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut

dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbutan melawan hukum

(Pasal 1365 BW).
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4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam

pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam

pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah

zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak

secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih

dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya

tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam

pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut

tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ilmu hukum dikenal ada tiga kategori dari perbuatan melawan

hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan

kelalaian).

3. Perbuatan Hukum karena kelalaian.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena

salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan membuktikan

unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 BW tersebut, yaitu:

1. Ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Ada kesalahan
4. Ada kerugian
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5. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat

sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif),

misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk

membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.18 Sifat melawan

hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat

dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk

suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsur melawan hukum

dianggap memiliki fungsi negatif maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Dalam pasal

ini kewajiban pengendara mobil untuk memberi ganti rugi tidak timbul karena

perjanjian tetapi dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu apabila

berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan

kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan

dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.19 Kasus Afriani

Susanti merupakan perbuatan dalam arti aktif, dimana Afriani Susanti telah

mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan

sehingga menimbulkan korban dan kerugian materiil merupakan murni kesalahan

dari Afriani Susanti. Untuk dapat menggungat berdasarkan pasal 1365 BW maka

harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum.

18 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
hal.11.

19 JH Niuewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih,
Surabaya 1985, h. 118
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2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (terdapat “hubungan
kasual”).

3. Pelaku itu bersalah (unsur “kesalahan”).
4. Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mengelakkan

timbulnya kerugian (“relativitas”).20

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Korban Pejalan Kaki

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan merupakan tanggungjawab bagi semua pengguna jalan. Adapun

dasar ketentuan yang mengatur bagi setiap orang yang menggunakan jalan harus

menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di atur

dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yaitu :

a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi,
membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat
menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan. Pengertian merintangi
antara lain menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah disediakan,
menggembala hewan di jalan, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang
atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu
pengemudi lainnya. Pengertian membahayakan kebebasan dan keamanan lalu
lintas antara lain berjualan di jalan, melakukan kegiatan di jalan selain untuk
kegiatan lalu lintas dan angkutan tanpa izin, mengemudikan kendaraan
bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengertian
yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara lain dalam hal pengemudi
mengangkut muatan melebihi daya dukung jalan dan/atau melebihi kapasitas
kendaraan.

b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan
peruntukannya. Penempatan yang sesuai dengan peruntukkan antara lain
meliputi penempatan kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya
parkir hanya ditempat yang ditunjuk. Penggunaan jalan untuk parkir kendaraan
atau menempatkan barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan
lalu lintas, termasuk merupakan kegiatan yang menimbulkan rintangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengemudi dan pemilik kendaraan
bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di
jalan.

20 Ibid
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Kecelakaan yang terjadi di Jalan Ridwan Rais arah tugu tani, tepatnya di

depan Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat, merupakan kecelakaan

lalu lintas kendaraan bermotor antara mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI yang

dikendarai oleh Afriani Susanti dengan para pejalan kaki di trotoar. Dalam kasus

kecelakaan di Tugu Tani tersebut, Afriani Susanti yang mengemudikan mobil

terbukti tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin

Mengemudi (SIM). Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “setiap

kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bemotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor“. Pada

kecelakaan di Tugu Tani tersebut Afriani Susanti terbukti tidak membawa Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dengan demikian Afriani Susanti

telah melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain terbukti tidak membawa

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Afriani Susanti juga terbukti tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan

syarat bagi seorang pengemudi, hal tersebut dapat kita ketahui berdasarkan Pasal

77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai

dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan“.

Selain harus memenuhi persyaratan untuk mengemudi, sebagai pengemudi

agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan selamat, pengemudi
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mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah sebagai berikut : pengemudi kendaraan bermotor pada waktu

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Yang dimaksud dengan mampu mengemudikan kendaraannya dengan
wajar adalah tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, atau meminum
sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius sehingga
mempengaruhi kemampuannya dalam mengemudi kendaraan ataupun
oleh hal lain. Penuh konsentrasi adalah setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak
terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan
telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan,
meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan
sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan
kendaraan.21

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
mematuhi ketentuan :
a. Rambu perintah atau rambu larangan.
b. Marka Jalan.
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
d. Gerakan Lalu Lintas.
e. Berhenti dan Parkir.
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
g. Kecepatan maksimal atau minimal.
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor.
b. Surat Izin Mengemudi.
c. Bukti lulus ujian berkala.
d. Tanda bukti lain yang sah. Yang dimaksud dengan tanda bukti

yang sah adalah surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti

21 Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Cakrawala Ilmu, 2011, h. 225.
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Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin
Mengemudi (SIM), dan Kartu Uji Berkala.22

6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat
atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib
mengenakan sabuk keselamatan. Kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sesuai
dengan kemajuan teknologi dapat digunakan peralatan keselamatan
dalam bentuk lain yang dapat menggantikan fungsi sabuk keselamatan.
Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di
samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi
penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda empat
atau lebih yang tidak dilengkapi dengan atribut wajib memakai helm.
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kewajiban penggunaan
sabuk keselamatan dan helm bagi pengemudi dan penumpang
kendaraan bermotor roda tiga akan diatur kemudian oleh pejabat yang
berwenang.

Selain telah tidak memenuhi persyaratan sebagai pengemudi, Afriani

Susanti yang mengemudikan mobil dalam kecelakaan di Tugu Tani juga telah

melanggar ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal tersebut dapat kita ketahui dengan bukti-

bukti yaitu :

1. Dalam mengemudikan mobil Afriani Susanti terbukti masih dalam

pengaruh obat-obatan terlarang atau alcohol sehingga dalam

mengemudikan mobil tidak konsentrasi yang mengakibatkan kecelakaan

tersebut.

2. Korban kecelakaan adalah para pejalan kaki yang berada di trotoar yang

merupakan tempat pejalan kaki, sehingga dalam mengemudikan mobil

Afriani Susanti terbukti tidak memperhatikan keselamatan pejalan kaki.

22 Penjelasan Pasal 106 angka 5 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Cakrawala Ilmu, 2011, h. 226.
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3. Afriani Susanti dalam mengemudikan mobil tidak mematuhi atau

melanggar marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di

permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau

tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong,

serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan

membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

4. Dalam kecelakaan tersebut, Afriani Susanti terbukti tidak membawa Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan tidak memiliki Surat Izin

Memgemudi (SIM).

Dalam kecelakaan yang terjadi di Tugu Tani, korban seluruhnya adalah

para pejalan kaki yang berada di trotoar. Para pejalan kaki yang menjadi korban

kecelakaan tersebut berada pada tempat yang benar, hal tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan yaitu :

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa
trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di
tempat penyeberangan.

3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan
memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa :

1. Pejalan kaki wajib :
a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau

jalan yang paling tepi.
b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
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2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib
memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas
dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan

pelayanan umum kepada masyarakatnya. Sebagaimana fungsinya pemerintah

yaitu melakukan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Konsumen

adalan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.23 Pemerintah yang

memberikan fasilitas jalan disebut sebagai pemberi jasa, sedangkan pengguna jasa

pengemudi dan pejalan kaki dapat disebut sebagai kosumen sebagai pemakai jasa

lalu lintas. Maka dengan demikian Afriani Susanti dan korban sebagai konsumen

dapat melakukan tuntutan kepada pemerintah sebagai pemberi jasa.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam kaitannya perlindungan konsumen dapat

berupa pemberian santunan dari pihak Jasa Raharja bagi para korban luka-luka

atau meninggal dunia.

Dengan adanya ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan bentuk perlindungan

hukum bagi para pejalan kaki untuk memperoleh keselamatan dalam pengguna

jalan lalu lintas. Kecelakaan yang terjadi di Tugu Tani dari uraian tersebut di atas

merupakan murni dari kelalaian Afriani Susanti selaku pengemudi mobil hal

terbut, karena para pejalan kaki telah berada atau berjalan sesuai dengan marka

23 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
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jalan bagi pejalan kaki, dan para pejalan kaki telah memenuhi kewajibannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan terjadinya kasus tersebut, apabila korban meninggal dunia, maka

pengemudi dan/atau pemilik kendaraan dan/atau pengusaha angkutan umum wajib

memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan

biaya pemakaman. Bantuan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya

adalah atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi cedera terhadap badan atau

kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya

pengobatan, tertuang di dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor,

dan/atau perusahaan umum berdasarkan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah :

1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan
umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang
dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan
angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau
perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
jika :
a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar

kemampuan pengemudi.
b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.
c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil

tindakan pencegahan.
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Yang dimaksud dengan bertanggungjawab adalah pertanggungjawaban

disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. Yang dimaksud dengan

pihak ketiga adalah orang yang berada di luar kendaraan bermotor, instansi yang

bertanggungjawab di bidang jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan. Keadaan memaksa disini termasuk keadaan yang secara teknis

tidak mungkin dielakkan oleh pengemudi seperti gerakan orang dan/atau hewan

secara tiba-tiba.

Pertanggungjawaban Pemerintah terjadinya kecelakaan berdasarkan Pasal

203 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan :

1) Pemerintah bertanggungjawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan.

2) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan, meliputi :
a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan.
b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah di Pasal 238 Undang-Undang

nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan

prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan

kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :
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1) Pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan

angkutan jalan.

2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan

angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk dan tanggungjawab Pemerintah terhadap para korban

kecelakaan di tugu tani adalah pemberian santunan dari pemerintah kepada 5

(lima) ahli waris korban kecelakaan halte tugu tani telah menerima santunan dari

pihak Jasa Raharja pada tanggal 24 Januari 2012, yang diserahkan di wilayah

kerja Jasa Raharja DKI Jakarta sebanyak (5 orang korban), Purwakarta (1 orang

korban), Sukoharjo (1 orang korban), dan Bogor (2 orang korban).24 Meski negara

melalui asuransi Jasa Raharja akan memberikan santunan pada keluarga korban

dan korban langsung, para korban pejalan kaki tetap mempunyai hak ganti rugi

atas apa yang terjadi padanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban serta Peraturan Pemerintah Nomor

44 Tahun 2008 tentang menyebutkan bahwa korban tindak pidana dapat

mengajukan upaya restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga melalui Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).25 Hak restitusi tersebut merupakan

bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban, sehingga para korban tidak

perlu khawatir karena segala sesuatunya dijamin oleh negara artinya para

pemohon tidak dikenakan biaya apa pun atas permohonannya. Lembaga

24http://www.jasaraharja.co.id/5-ahli-waris-korban-kecelakaan-maut-halte-tugu-tani-
menerima-santunan-jasa-raharja,91909.html

25 http://matanews.com/2012/01/24/korban-xenia-maut-ajukan-ganti-rugi.com
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Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selain diberi mandat oleh Undang-

Undang sebagai lembaga yang memberi perlindungan. Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi korban

untuk mengajukan restitusi ini. Negara harus memberi perhatian kepada para

korban lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang serta menjadi cacat selain

pelaku harus diproses secara hukum. Ronny Talapessy, SH dan rekannya

mewakili 10 pengacara dari kantor pengacara TSP Law Firm membantu keluarga

korban pejalan kaki tugu tani. Pihaknya mengajukan gugatan materil dan

inmateril sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar).26 Jumlah gugatan ini

berkaitan dengan kerugian penggugat akibat perbuatan tergugat yang membuat

kelurga korban meninggal dunia, biaya pemakaman dan biaya pendidikan anak

korban. Meskipun setiap keluarga korban tewas sudah menerima santunan Rp

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Jasa Raharja dan mendapat

bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, namun uang tersebut tidak bisa

membuat nyawa anaknya kembali. Namun pada prinsipnya hukuman badan bagi

pelaku pelanggaran atau kejahatan tidak menghilangkan kewajiban pelaku secara

keperdataan kepada para korban. Gugatan perdata dapat dilakukan karena

berbagai alasan, di antaranya korban adalah tulang punggung keluarga sehingga

sepeninggalnya keluarga bakal kehilangan biaya hidup. Apalagi anak yang

ditinggal masih kecil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) disebutkan akibat kelalaian sesorang yang dapat menyebabkan

26 http://www.poskotanews.com/2012/01/26/10-pengacara-gugat-afriyani-rp-5-miliar.com
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kematian seseorang, maka korbannya selain mempidanakan juga bisa menuntut

ganti rugi materi.

Dalam kasus kecelakaan Afriani Susanti yang menimbulkan korban luka-

luka dan meninggal dunia, dimana Afriani Susanti sebelum mengemudikan mobil

mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkotika), sehingga waktu terjadinya

kecelakaan Afriani Susanti dalam kondisi masih dalam pengaruh obat-obatan

terlarang (Narkotika). Perbuatan Afriani Susanti dapat dikategorikan sebagai

perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari uraian tersebut di atas dapat

diketahui bahwa Afriani Susanti telah lalai dalam mengemudikan kendaraan yang

menyebabkan kecelakaan sehingga menimbulkan korban luka-luka dan meninggal

dunia, sehingga dengan demikian Afriani Susanti dapat dikenakan tindak pidana

berdasarkan Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa karena

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Selain itu Afriani

Susanti dapat dituntut berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHP menyebutkan barang

siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama

satu tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 360 ayat (2) KUHP menyebutkan barang

siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa

sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau

pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi

tiga ratus rupiah, dan Pasal 310 ayat (3), dan(4) dan Pasal 311 ayat (4) dan (5)
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bunyi pasal dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 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 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berbunyi dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah). Di Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan dalam hal perbuatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

dengan korban luka berat sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 311 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu

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 Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta

rupiah).
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Untuk kasus kecelakaan maut di Tugu Tani, polisi sebaiknya tidak

menerapkan pasal pembunuhan seperti pasal 338 KUHP. "Di dalam pasal itu

harus ada kesengajaan. Untuk kasus ini, polisi akan sulit melihat apakah ada

kesengajaan atau tidak. Apakah betul dia sengaja untuk membuat tabrakan?

Sepertinya tidak. Demikian pula dengan pasal 311 ayat 4 Undang-undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang masih tidak bisa dipastikan unsur

kesengajaannya. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja mengemudikan

kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa

sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara

paling lama 12 tahun". Selain itu, kasus kecelakaan adalah peristiwa pelanggaran

bukan kasus kejahatan. Pasal 338 KUHP diperuntukan untuk kasus kejahatan

bukan pelanggaran. Kasus kecelakaan ini bukan kejahatan tapi pelanggaran

sehingga diatur di Undang-undang Lalu Lintas. Pasal yang paling tepat

disangkakan kepada Afriyani adalah pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun

penjara. Penyidik lebih memfokuskan rasa keadilan masyarakat pada kasus

kecelakaannya dan jangan kasus penyalahgunaan narkotika.

Tindakan Afriani Susanti yang mengakibatkan kecelakaan merupakan

perbuatan melawan hukum. Perbuatan Afriani tersebut telah memenuhi unsur-

unsur sebagaimana syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 BW, dimana

perbuatan Afriani tersebut telah menimbulkan kerugian karena melanggar rambu-

rambu lalu lintas dan syarat-syarat untuk mengemudi mobil yang mengakibatkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki (Study Kasus Tugu Tani di Jakarta)Widyananda Altriara Maharani



63

kecelakaan. Atas kesalahan tersebut para korban kecelakaan maupun keluarga

yang ditinggalkan atas kecelakaan tersebut telah di rugikan dari segi materiil.

Mobil Xenia dengan plat nomor kendaraan B 2478 XI yang dikendarai

oleh Afriyani Susanti tersebut termasuk kendaraan bermotor yaitu setiap

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

kendaraan yang berjalan di atas rel sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 22

Tahun 2009.

Kendaraan tersebut dalam kondisi registrasi sesuai dengan ketentuan Pasal

64 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu registrasi Kendaraan Bermotor baru, registrasi

perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, registrasi perpanjangan

Kendaraan Bermotor, dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Sehingga tujuan registrasi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 64

ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tertib administrasi, pengendalian dan

pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah

penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan, perencanaan, operasional Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perencanaan pembangunan

nasional dapat terpenuhi. Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi

Kendaraan Bermotor. Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor

merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian sesuai dengan ketentuan

Pasal 64 UU No. 22 Tahun 2009.
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Kecelakaan yang disebabkan oleh mobil Xenia dengan plat nomor

kendaraan B 2478 XI yang dikendarai oleh Afriyani Susanti yang mengalami

kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia dan beberapa orang luka

berat dan ringan. Kejadian tersebut terjadi karena kecelakaan di jalan oleh

kendaraan yang teregestarsi, sehingga para pengusaha/pemilik kendaraan sebagai

alat angkutan tersebut telah memberi sumbangan wajib setiap tahun yang jumlah

sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah,

sebagaimana Pasal 2 UU No. 34 Tahun 1964. Dana Sumbangan Wajib tersebut

diperuntukan bagi bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan

Pasal 4 UU No. 34 Tahun 1964 bahwa setiap orang yang menjadi korban mati

atau cacad tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas

jalan tersebut dalam pasal 1, maka akan diberikan ganti kerugian berupa santunan

kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan

Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa

santunan kepada korban, Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang

dianggap perlu.

Hal ini berarti bahwa para korban kecelakaan lalu lintas tersebut

memperoleh dana sumbangan wajib kecalakaan lalu lintas. Meskipun demikian

terdapat klasifikasi mengenai besarnya sumbangan dana wajib kecelakaan lalu

lintas yang diterimanya. Menurut pasal 10 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965

menentukan bahwa setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas

jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari

penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak
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atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Mengenai

besarnya dana kecelakaan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36/PMK.010 /2008 tentang Besar

Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Menteri

Keuangan Republik Indonesia. Mengenai besarnya Santunan dan Sumbangan

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam pasal 2 Permenkeu

Nomor 36/PMK.010 /2008 sebagai berikut:

(1) Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya
berhak atas santunan.

(2) Besar santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai
berikut :
a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh

santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan

yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a).

c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak
memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan
pengobatan dokter paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Memperhatikan hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa korban

meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ahli warisnya mempunyai hak untuk

mendapatkan santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya

dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10

ayat (3) PP No. 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia. Korban

yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan

berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan

bahwa pemilik mobil Xenia dengan plat nomor kendaraan B 2478 XI yang

dikendarai oleh Afriyani Susanti bertanggung jawab atas meninggalnya orang.

Perihal tanggung jawab tersebut telah dilimpahkan kepada perusahaan asuransi

Jasa Raharja, sehingga santunan tersebut bagi ahli waris korban adalah dari

korban sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam hal ini UU No. 34

Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 yang besarnya diatur dalam Permenkeu

Nomor 36/PMK.010 /2008. Oleh karena merupakan hak korban, maka pihak yang

mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban harus pula

bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan mati atau cacatnya

korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Terlepas dari santunan dana kecelakaan yang telah diterima oleh ahli waris

korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka baik luka berat maupun

luka ringan dari perusahaan asuransi Jasa Raharja, hal tersebut tidak mengurangi

hak mereka untuk menuntut ganti kerugian kepada pemilik mobil Xenia dengan

plat nomor kendaraan B 2478 XI yang dikendarai oleh Afriyani Susanti dalam arti

Afriyani Susanti tersebut tidak dapat lepas dari kewajibannya memberikan ganti

kerugian kepada korban atau ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 PP No.

18 Tahun 1965 yang menentukan: ”Pembayaran Dana tidak mengurangi

tanggung-jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun

perdata untuk kecelakaan yang terjadi”. Berarti bahwa ahli waris korban yang

meninggal dunia dan korban yang mengalami luka baik luka berat maupun luka

ringan tetap dapat menuntut ganti kerugian kepada Afriyani Susanti berdasarkan
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pasal 15 PP No. 18 Tahun 1965 dan pasal 1365 KUH Perdata apabila Afriyani

Susanti tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, meskipun ahli

waris korban yang meninggal dunia dan korban yang mengalami luka baik luka

berat maupun luka ringan telah mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi

Jasa Raharja.

Korban yang meninggal dunia menurut pasal 1370 KUH Perdata

menentukan bahwa dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena

kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau

orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban,

mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan

dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Hal tersebut di atas

dapat dijelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia atau luka berat dan

ringan dapat menuntut ganti kerugian kepada orang yang dengan sengaja atau

karena kelalaiannya tersebut.

Meninggalnya korban karena kelalaian pengemudi mobil Xenia dengan

plat nomor kendaraan B 2478 XI yang dikendarai oleh Afriyani Susanti, sehingga

yang terjadi adalah perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak korban.

Melanggar hukum berarti diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian apabila

terbukti memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 KUH Perdata, terdiri atas:

1. Perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad);

2. Harus ada kesalaan;

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
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4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.27

Harus ada perbuatan yang melanggar hukum, Setiawan menggolongkan

pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

1. melanggar hak orang lain, atau

2. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau

3. bertentangan dengan kesusilaan, atau

4. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat

terhadap diri atau barang orang lain.28

Meninggalnya atau cacatnya korban karena kecelakaan lalu lintas yang

berarti melanggar hak orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 210 UU No. 22

Tahun 2009. Melanggar hak orang lain berarti melanggar hukum, sehingga syarat

harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum

perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan

pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku.

Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai

berikut: “tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan

dalam bentuk kurang hati-hati”.29

Pengemudi mobil mobil Xenia dengan plat nomor kendaraan B 2478 XI

yang dikendarai oleh Afriyani Susanti seharusnya mengetahui kondisi fisiknya

27Abdulkadir Muhammad 2, Loc. Cit.

28 Setiawan, Op. Cit., h. 82.

29Riduan Syahrani 2, Op. Cit., h. 279.
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setelah meminum minuman beralkohol dan sejenisnya, sehingga jika terjadi

kecelakaan karena tidak pengemudi terpengaruhi oleh obat-obatan terlarang, maka

pengemudian dapat dikatakan bahwa karena kelalaiannya tersebut mengakibatkan

terjadinya kecelakaan yang membawa korban baik meninggal dunia maupun luka

brat dan ringan, sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Menurut Riduan Syahrani, perihal kerugian dalam perbuatan melanggar

hukum, “dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.30

Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung,

sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama

baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Meninggalnya korban berarti ahli

waris yang ditinggalkan menderita kerugian baik secara materiil maupun

immateriil, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu

kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut:

“Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut

pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat

itu”.31 Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak

menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan

disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausa

30Ibid., h. 280.

31Riduan Syahrani, Op. Cit., h. 281.
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antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Meninggalnya korban karena

perbuatan pengemudi mobil Xenia dengan plat nomor kendaraan B 2478 XI yaitu

Afriyani Susanti dalam keadaan tidak sadarkan diri karena obat-obatan terlarang

tetap menjalankannya, sehingga unsur harus ada sebab akibat akibat antara

perbuatan dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat

dijelaskan bahwa tindakan Afriyani Susanri yang mengemudikan mobil Xenia

dengan plat nomor kendaraan B 2478 XI yang karena kelalaiannya

mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas telah memenuhi keseluruhan

unsur pasal 1365 KUH Perdata sehingga diwajibkan untuk memberikan ganti

kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa

penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1246 KUH Perdata.

Mengenai besarnya ganti kerugian, baik korban yang meninggal dunia

maupun yang mengalami cacat, menurut pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata

dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut

keadaan dan dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan

menurut keadaan.

Meskipun dapat diselesaikan melalui gugat perdata, perlu diselesaikan

terlebih dahulu melalui jalan damai, karena penyelesaian melalui gugat perdata

dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
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