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Iyanr seorang sopir kendaraan bermotor angkutan umum 

kota Bandung No. Pol D 146 VU, denaan trayek jurusan Dago 

Pondok Kelapa. Meskipun tidak mempunyai Surat Izin Mengemu- 

di, namun ia sudah 6 bulan menjalankan mob 1 1 tersebut.

Kondisi mobil baik. Perlengkapan mobilnya pun tidak 

kurang. Kecuali daun pintu mobil bagian belakang, tempat 

naik turunnya penumpang, sengaja tidak dipasang-dibiarkan 

terbuka tanpa daun pintu : maksudnya agar penumpang mudah 

naik turun mobil tersebut.

Pada bulan Maret 1385, Iyan mengemudikan mobilnya itu 

untuk mencari nafkah. Ia bekerja sendirian tanpa dibantu 

kernet. Sepanjang .jalan yang dilalui, Iyan selalu berteriak 

mamanqqil orang yang mau menumpang mobilnya ke .jurusan Jalan 

yang dilaluinya.

Sesampainya di Jalan Siliwangi ada seorang wanita 

menghentikan mobilnya untuk monumpang. Wanita itu naik 

melalui pintu mobil bagian belakang dan duduk di pojok 

sebelah pintu tersebut. Tidak berapa lama setelah mobil 

berjalan, Iyan melihat dari kaca spion mobil, bahwa wanita 

tersebut tiba-tiba meloncat keluar mobil tanpa memberi tanda 

apapun kepada Iyan, baik melalui bel mobil ataupun tanda 

ketuk-ketuk.

Bersamaan dengan itu, ada seorang pengendara motor 

berjalan sear ah memberitahu Iyan bahwa wanita yang turun 

dari mobilnya terjatuh di jalan. Mengetahui hal itu, Iyan 

segera menghentikan mobilnya dan memberlkan pertolongan
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kepada wanita tersebut yang kemudian dibawanya ke rumah 

sakit.

Tidak berapa lama, wanita tersebut ternyata meninggal 

dunia. Menurut visum et repertum dokter, wanita itu menderi- 

ta luka parah pada bagian kepala, patah tulang dasar teng- 

korak, otak besar, otak kecil dan batang otak memar, akibat 

benturan keras antara kepala korban dengan benda tumpul.

Iyan oleh Jaksa diajukan sebagai terdakwa di depan 

sidang Pengadilan Negeri Bandung dengan dakwaan : "Karena 

kesalahannya atau kelalaiannya mengakibatkan orang lain 

meninggal dunia". Delik pelanggaran pasal 359 KUHP.

Setelah persidangan yang memeriksa terdakwa Iyan 

dinyatakan selesai, maka Jaksa dalam requisitoirnya menuntut 

agar terdakwa Iyan dinyatakan bersalah melakukan delik 

pelanggaran pasal 353 KUHP, dan hendaknya Hakim memberikan 

hukuman penjara 4 tahun dipotong tahanan.

Pengadilan Negeri

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan dan mengacu 

pada tuntutan Jaksa, maka Hakim Pertama yang mengadili 

perkara ini mempertimbangkan unsur dakwaan pasal 359 KUHP 

tersebut, yang pada pokoknya :

1. Terbukti daun pintu belakang mobil sudah 6 bulan tidak 

pernah dipasang oleh sopir mobil tersebut, sehingga 

pintu mobil bagian belakang selalu dalam keadaan 

terbuka. Kondisi mobil tanpa daun pintu ini tidak 

pernah ditindak oleh yang berwajib.

2. Waktu itu mobil berjalan lambat antara 20 sampai 30
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km/.jam, sehingga tidak mungkin saksi korban akan Jatuh 

keluar mobil sebagai akibat dari injakan rem atau gas 

yang dilakukan oleh sopir.

3. Tidak dipasangnya pintu belakang mobil tersebut bukan 

sebaqai penyebab jatuhnya penumpang (wanita tersebut) 

dari mobil Iyan, karena waktu itu mobil dalam keadaan 

kosong penumpang. Satu-satunya penumpang hanya wanita 

tersebut, sedangkan mobil berjalan dengan lambat.

4. Ada kewajiban bagi sopir untuk menertibkan atau menga- 

tur para penumpangnya sebelum kendaraan berjalan. Akan 

tetapi dalam kasus ini ternyata pada saat wanita 

tersebut (Wati Matius) naik mobil terdakwa, mobil 

dalam keadaan kosong penumpang. Dalam keadaan demi- 

kian, wanita yang berumur dewasa itu seharusnya dapat 

menertibkan atau mengatur dirinya sendiri untuk duduk 

di tempat yang aman di dalam mobil tersebut.

Dengan alasan ini, Hakim Pertama berpendapat bahwa 

unsur kealpaan (culpa) dalam pasal 353 KUHP yang didakwakan, 

tidak dapat dipenuhi oleh perbuatan terdakwa. Karena salah 

satu unsur tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu 

dibuktikan laqi.

Dalam putusannya dengan No.52/Pid/B/1905/PN. Bdg, maka 

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini memutuskan : "Manyatakan terdakwa Iyan, tidak 

terbukti bersalah melanggar pasal 35'-? KUHP (Karena keal- 

paannya menyebabkan orang lain meninggal dunia), oleh karena 

itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vri jspraak).
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Mahkamah Agung

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Jaksa 

Penuntut Umum menqajukan permohonan kasasi pada Mahkamah 

Agung RI. Majelis Mahkamah Agung RI, setelah memeriksa 

perkara yang dimohonkan kasasi ini, berpendapat bahwa putu

san judex facti (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan, karena 

putusannya dinilai telah salah menerapkan hukum terhadap 

perkara ini yaitu : Pengadilan Negeri telah keliru menaf- 

sirkan pengertian "kelalaian" (culpa) yang terkandung dalam 

pasal 359 KUHP.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung RI tersebut didukung 

oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya adalah sebagai 

berikut :

1. Pengadilan Negeri menggantungkan pengertian "lalai/ 

culpa" bagi seorang sopir mobil, dari banyak atau 

tidaknya penumpang mobil tersebut. Ada kewajiban hukum 

bagi sopir untuk menertibkan penumpang yang naik ke 

mobilnya bilamana mobil tersebut penuh dengan penum

pang. Akan tetapi tidak ada kewajiban hukum bagi sopir 

untuk berbuat demikian bilamana mobilnya dalam keadaan 

kosong penumpang.

2. kaidah yang demikian ini amat berbahaya. Suatu hal 

yang tidak sesuai dengan tuntutan kepentingan umum 

yang fimwajibkan sopir mobil untuk selalu harus hati- 

hati memperhitungkan hal sekecil mungkin untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan yang mungkin bisa 

terjadi dan menimpa penumpangnya. Kewajiban hukum bagi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TOLOK UKUR UNSUR ... HERMIN SUSILOWATI




