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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Karanganyar”. 

Tujuan penelitihan ini adalah mengetahui proses penanganan perkara tindak 

pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas 

Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dan untuk 

mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang. Berdasarkan hasil penelitian, Perkara pidana tidak pidana kealpaan 

yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto, 

adalah peristiwa tindak pidana, yang dalam praktek tidak pernah ada dua atau 

lebih peristiwa hukum yang benar-benar sama. Kalaupun ada, hanya terbatas pada 

keserupaan. Setiap peristiwa hukum mengandung unsur, isi dan cara yang 

berbeda. Terhadap tindak pidana pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, 

dipandang dari sudut teori sosiologi hukum, maka nilai hukum dan rasa keadilan 

bukan saja aneka ragam, tetapi dapat bertentangan satu dengan lainnya.  

 

Kata Kunci: Implementasi, Lalu lintas, Angkutan jalan. 

 

The Implementation of Act No. 22 of 2009 on The Traffic and General 

Transportation (case study in the court of karanganyar), Krisna Ariyadi, C 100 

090 124, Law Faculty, Muhammadiyah Surakarta University 

ABSTRACT 

The research entlited “The Implementation of Act No. 22 of 2009 on The Traffic 

and General Transportation (case study in the court of karanganyar”. The 

purpose of this research is to know the process of handling criminal case of 

negligence that caused the death of traffic accident cases Lanjar Sriyanto in the 

court juridiction of karanganyar, and to know the Implementation of Act No. 22 
2009 about the Traffic and General Transportation to the crime of omission that 

cause the death of people. Based the research, the case of criminal negligence 

that cause the death of Lanjar Sriyanto is a criminal incident which in practice is 

never there are two or more law events that really same. Event if there is the 

same, it is limited to the similiarity. Every law event contains of element, content 

and the different way. Tho the crime that against the article 359 and the article 

360 KUHP, is seen from the theory of law sociological, to the law value and the 

justice sense are not only diverse, but can contradict with other. 

Keywords: Implementation, traffic, general transportation. 
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PENDAHULUAN 

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai 

bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau 

menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu 

tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan 

perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan 

masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain 

terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap 

ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya 

kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, 

cideranya manusia dan kerugian secara material.
1
 

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan 

masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan 

jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi 

barang dan jasa.
2
 Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 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 teknologi, otonomi daerah, 

serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

                                                             
1
Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, dalam http://www.polri.go.id, diunduh 21April 2014 pukul 20.30 WIB. 

2
Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010. 

http://www.polri.go.id/
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Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran 

hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.
3
 Pelanggaran ringan yang kerap 

terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, 

menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan 

lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan 

masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap 

sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali 

dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka 

tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga 

karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu 

lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat 

menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.
4
 Dengan adanya 

suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan 

tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan 

yang bahkan sering terjadi dijalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan 

kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan 

dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. 

Menurut uraian Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan 

atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal 

                                                             
3
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

hal.  20. 

4
 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009,  Fungsi Teknis 

Lalu Lintas, Semarang: Kompetensi Utama, hal. 6. 
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dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. 

Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai 

dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap 

terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa 

menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum 

bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi 

tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. 

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas yaitu: 

pertama, bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang 

menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, kedua, bagaimana implementasi 

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

terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang,  khususnya 

dalam kasus Lanjar Sriyanto, ketiga, bagaimana pandangan para pakar hukum 

terhadap kasus kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto. 

Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui proses penanganan 

perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara 

kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Karanganyar. kedua, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana 

kealpaan yang menyebabkan matinya orang, khususnya dalam kasus Lanjar 

Sriyanto. ketiga,  untuk mengetahui pandangan para pakar hukum terhadap kasus 

kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto. 
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Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu: 

pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang–undangan dan 

praktik penerapan hukum di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan 

hambatannya.5 Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan 

berdasarkan norma–norma atau peraturan perundang–undangan yang mengikat 

serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas dan penerapannya dalam praktik 

hukum di masyarakat (khususnya Pengadilan Negeri Karanganyar). Jenis 

penelitian ini adalah penelitian sosiologis deskriptif.
6
 yaitu bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi Undang- Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam 

membahas permasalahan hukum kasus Lanjar Sriyanto. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan 

Matinya Orang Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Lanjar Sriyanto di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar 

 

Proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang dimulai dari tindakan penyidikan polisi setelah mendapat laporan 

warga yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas ke Pos Polisi Colomadu. 

Penyidik menerima laporan dari pelapor kemudian mendatangi lokasi kejadian 

untuk memeriksa dan mencari pembuktian sebagai dasar dan bukti dari 

pelanggaran lalu lintas. Dengan datang ke TKP diharapkan akan menemukan, 

                                                             
5 Soerjono, Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta: Universitas Indonesia,  hal. 9. 
6 
Sosiologis Deskriptif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data 

awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas 

suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai 

gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 

(observasi), dan wawancara (interview). 
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dapat mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang 

dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang pelaku 

pelanggaran.  

Penyidik mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada semua benda yang 

ditemukan di TKP itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda 

itu harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu 

jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-

benda tersebut. 

Pelaksanaan tindakan-tindakan penyidik itu harus membuat berita acara 

atas kekuatan sumpah jabatan yang kecuali harus ditandatangani oleh pejabat 

yang bersangkutan, juga harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat 

dalam tindakan-tindakan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, 

penyitaan, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan 

pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang. Setelah selesai membuat berita-berita acara tersebut kemudian disatukan 

dalam suatu berkas dan dikirimkan kepada penuntut umum dengan tidak perlu 

disertai dengan barang bukti atau tersangkanya. Setelah dilengkapi menjadi surat 

penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berkas perkara dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan dan putusan perkara. 

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan 

terdakwa yang dinyatakan cukup, hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa 

Lanjar Sriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan luka sedemikian 
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rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu, akan tetapi tidak dapat 

dipersalahkan dan dijatuhi pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan atas 

dasar keadaan memaksa.
7
 

 

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan 

Matinya Orang Khususnya dalam Kasus Lanjar Sriyanto 

 

Kejahatan terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya sudah tidak lagi 

menjadi trend perbuatan jahat, maka keadaan itu dapat disebut suatu keadaan yang 

sangat memprihatinkan.  Setiap pelanggaran hukum sudah tidak lagi menjadi 

perbuatan tercela karena sudah dianggap sebagai kebiasaan, maka kondisi itu 

dapat dianggap sebagai terpuruknya hukum.  

Maraknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka 

bahkan meninggal nampaknya tidak membuat pelanggar hukum lalu lintas tidak 

jera. Bahkan beberapa peristiwa pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 

korban meninggal disebabkan oleh kealpaan manusia pengguna lalu lintas, 

dampaknya sangat besar, terutama dari segi hukum, ada kesan bahwa hukum 

menjadi mandul, karena penegak hukumnya tidak mampu mengantisipasi 

maraknya pelanggarann lalu lintas dengan korban meninggal dunia.  

Peraturan perundangan nampaknya tidak mampu untuk mengendalikan 

perilaku jahat individu atau bahkan keadaan anomi juga seringkali disebutkan 

sebagai suatu keadaan yang tidak ada norma sama sekali. Perhatian atas 

perkembangan lalu lintas dan jatuhnya korban yang banyak, memotivasi pembuat 

undang-undang mulai ditata kembali sistem hukum tentang lalu lintas dan 

                                                             
7 
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 249/Pid.b/2009/PN.Kray. 
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angkutan jalan, pencegahannya dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 

dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu 

Lintas.
8
 

Agar pengguna lalu lintas tidak mentaati ketentuan lalu lintas, maka setiap 

pelanggaran seyogyanya dikenai sanksi hukum, kalau perlu sanksi pidana. Sanksi 

pidana yang dimaksud dalam amar putusan hakim bukan sekedar mengacu kepada 

aturan untuk berperilaku dalam berlalu lintas tetapi juga termasuk: pertama, 

proses pembentukan hukum yang lebih banyak merupakan identifikasi penegakan 

hukum dalam suatu wilayah pemerintahan, pada suatu masyarakat tertentu dan 

pada kasus-kasus yang dapat digeneralisasikan; kedua, proses penerapan hukum, 

baik yang dilakukan oleh lembaga peradilan (pengadilan negeri, tingkat banding 

maupun tingkat kasasi) dalam tugasnya melaksanakan hukum; ketiga, penegak 

hukum yang memiliki kelemahan dalam integritas, pemahaman, kontrol, dan 

sebagainya, merupakan kondisi yang harus diubah. Namun mengubah sistem dan 

muatan hukum jauh lebih mudah daripada mengubah sikap dan perilaku manusia, 

dan perubahan substantive menjadi tidak berarti apabila terjadi stagnasi dalam 

penegaknya sendiri. 

Unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku 

tindak pidana itu memang mempunyai keinginan atau menghendaki untuk 

melakukan perbuatan tertentu  itu termasuk juga menghendaki timbulnya akibat 

                                                             
8
 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak 

serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 



8 

 

 

dari perbuatan itu.
9 

Hal itu memberi kewenangan kepada hakim bukan saja 

melihat perbuatan itu senyata-nyatanya merupakan pelanggaran lalu lintas sesuai 

ketentuan perundang-undangan (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dan Pasal  310 

ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan), namun juga dilihat bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan perbuatan 

yang kecenderungan pada unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain 

meninggal dunia. 

Terkait dengan fenomena persoalan tidak efektifnya implementasi sanksi 

pidana terhadap Pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran Pasal 359 dan 

Pasal 360 KUHP demikian juga pada  Pasal  310 ayat (4) Undang-undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai sistem hukum yang 

lebih menekankan pada prosedur tetapi tidak menjelaskan orang-orang 

menyelesaikan masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan itu, 

hakim juga mendasarkan atas kaidah normatif untuk menentukan hukum mana 

yang diberlakukan atau rumusan pasal apa yang dilanggar oleh terdakwa. Alasan 

yuridisnya dalam Putusan Mahkamah Agung No 354.k/kr/1980/21 Januari 1981. 

“Menyatakan bahwa dalam perkara 359 KUHP kesalahan si korban andai kata ada 

tidak menghapus kesalahan terdakwa”.
10

 Dapat dilihat dari amar putusan 

No.249/pid.B/2009/PN.Kray sanksi pidana yang diberlakukan kepada terdakwa 

pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Jo Pasal  310 ayat (4) UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pertama, setelah 

memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan; kedua, majelis 

                                                             
9
Sudaryono dan Natangsa Surbakti,  2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal.134. 
10 

Putusan Mahkamah Agung No 354.k/kr/1980/21 Januari 1981. 
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hakim telah memperoleh  keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah 

memenuhi semua unsur tentang pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 Jo Pasal 310 

ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; ketiga, untuk 

implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan 

Anggkutan jalan  diatur Pasal 310 dan pasal 311,  dulu di atur dalam Pasal 359 

dan Pasal 360 KUHP  semua kententuan hanya mengambil alih Pasal yang di 

KUHP kedalam Undang-Undang yang lebih  Khusus  atau Undang-Undang  No 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11

 

 

Pandangan Para Pakar Hukum Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 

Lanjar Sriyanto  

 

Pertama, peranan hakim dalam penegakan hukum di Pengadilan. 

Keberadaan hakim yang memiliki integritas menjadi salah satu elemen dari upaya 

menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pengaruh dari 

luar. Hakim terlibat secara langsung dalam membangun adanya pengadilan yang 

bebas yang menuntut adanya komitmen dan peran aktif dari semua komponen 

pengadilan sebagai bagian dari proses penegakan keadilan. Hakim dalam 

memutus perkara memang dipengaruhi hati nurani juga faktor-faktor instrinsik 

hakim lainnya yang menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema yang 

mekanistis, tetapi suatu konsepsi yang dijabarkan melalui putusan hakim terhadap 

suatu perkara dengan menggunakan metode analisis yuridis, sosiologis. 

Kedua, keputusan hakim menjatuhkan sanksi pidana pelanggaran Pasal 

359 dan Pasal 360 KUHP. Keputusan hakim memberikan sanksi pidana selalu  

berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang 

                                                             
11

 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang 

dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara. Putusan hakim itu selain 

dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, didahului dengan adanya 

penafsiran oleh hakim terhadap peristiwa terjadinya perkara yakni latar 

belakangnya, penafsiran terhadap materi pasal-pasal yang dikenakan terhadap 

suatu perkara. Penafsiran terhadap kata-kata banyak dilakukan oleh hakim tanpa 

mengetahui apa sebenarnya yang ada dibalik suatu pasal, sehingga menjadi 

masalah tentang kepastian hukum. Padahal sesungguhnya terdapat suatu asas yang 

harus dipastikan dalam penerapan suatu pasal. 

Ketiga,  pertimbangan rasa keadilan. Pertimbangan hakim Pengadilan 

Negeri Karanganyar dalam putusannya tidak memberi pidana penjara, adalah 

cerminan rasa keadilan yang dimiliki hakim dalam hal menghargai keadilan yang 

tidak terumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim 

dapat menghukum terdakwa apabila telah meyakini kesalahan terdakwa terbukti 

kebenarannya.  

Keyakinan tersebut harus disertai alasan-alasan berdasarkan rangkaian 

pemikiran (logika) dan dapat diterima akal dan nalar, tidak semata-mata 

berdasarkan keyakinan tanpa batas. Oleh karena itu, putusan juga berdasarkan 

alasan yang masuk akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan 

alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa, sehingga 

terdakwa dapat menerima putusan hakim itu.12  

                                                             
12 

Supanto, Pakar Hukum Pidana di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Wawancara pribadi, 

Surakarta 23 Juli 2014, pukul 11.21. WIB. 
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Berdasar kajian terhadap putusan pengadilan negeri Karanganyar, 

Pengadilan Tinggi Semarang dan Kasasi Makamah Agung, menurut sisi sosiologi 

hukum kasus Lanjar Sriyanto menggambarkan bahwa keadilan bukan sekedar soal 

adanya hukum yang adil, juga bukan semata-mata soal integriotas penegak hukum 

dan lembaga hukum yang kuat. Lembaga penegakan hukum banyak yang harus 

menghukum orang-orang yang lemah dan tidak memiliki akses hukum harus 

dikalahkan, menderita dan dilanggar haknya memperoleh perlindungan hukum. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

  Pertama, proses  penanganan  perkara  tindak pidana kealpaan yang 

menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dimulai dari tindakan 

penyidikan polisi setelah mendapat laporan warga yang melihat kejadian 

kecelakaan ke Pos Polisi Colomadu. Penyidik dari Polres karanganya 

mendatangi lokasi kejadian dan mencari bukti-bukti  dan keterangan saksi-saksi 

yang berada di sekitar kejadian kecelakaan terjadi sebagai dasar pelanggaran 

lalu lintas itu terjadi polisi bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan sesuai apa 

yang berada di TKP, kemudian  penetapan Lanjar Sriyanto sebagai tersangka 

setelah penyidik  menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab awal mula 

kecelakaan itu terjadi adalah Lanjar Sriyanto. Kecelakaan lalu lintas bermula 

dari sebab dan akibat, menurut penyidik yang  menjadi penyebab awal mula 

terjadinya kecelakan itu yang menjadi tersangka. Setelah proses penyidikan 

selesai Berita Acara Pemerikasaan diserahkan ke Kejaksaan untuk dibuatkan 
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surat dakwaan dalam kasus ini Lanjar Sriyanto di dakwaan disusun secara 

komulatif dengan Pasal 359 dan 360 KUHP kemudian surat dakwaan 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk  di adakan proses 

persidangan. Menurut teori hukum dan praktik hukum pembuktian majelis 

Hakim harus mempertimbangkan semua Pasal dakwaan Jaksa Penuntut umum, 

yang dimulai dari dakwaan kesatu dan kedua dengan cara pembuktian di dalam 

persidangan.  Berdasarkan pembuktian di dalam persidangan kasus kecelakaan  

Lanjar Sriyanto terjadi secara tiba-tiba setelah mobil carry  berhenti mengerem 

mendadak peristiwa itu tidak diduga sebelumnya oleh terdakwa, maka terdakwa 

tidak bisa dikatakan dalam keadaan memaksa karena tidak memenuhi unsur- 

unsur yang terkandung  di dalam Pasal 48 KUHAP. Pertimbangan majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusan bebas, bahwa terdakwa 

yang terbukti secara sah  melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang lain dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk 

sementara waktu, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana 

karena tindak pidana tersebut atas dasar keadaan memaksa kurang tepat Alasan 

keadaan memaksa yang menjadi pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhi 

pidana  menurut penulis  kurang tepat sebab terdakwa pada saat kecelakaan itu 

terjadi tidak di duga sebelumnya atau kejadian secara tiba-tiba tanpa disadari 

oleh terdakwa maka dari itu Lanjar Sriyanto tidak dalam keadaan memaksa. 

 Kedua, implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang 

menyebabkan matinya orang kasus Lanjar Sriyanto adalah majelis Hakim dalam 

pembuktian di persidangan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah 
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memenuhi semua unsur-unsur pelanggaran Pasal 359 dan 360 KUHP terpenuhi, 

mengingat pada saat peristiwa kecelakaan  itu terjadi Undang-Undang No 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum di sahkan atau belum 

diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar  maka terdakwa di 

adili dengan Pasal 359 dan 360 KUHP , kalau untuk saat ini misalya terjadi 

kemiripan dengan perkara Lanjar Sriyanto,   maka di atur di dalam Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 dan 

Pasal 311 semua ketentuannya sama yang dengan Pasal 359 dan 360 KUHP hanya 

mengambil alih ke dalam undang-undang yang lebih khusus.  

Ketiga, pandangan para pakar hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas 

Lanjar Sriyanto, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara selalu 

mempertimbangkan bahwa putusannya itu bukan agar terdakwa jera atau 

memenuhi kewajiban menjalankan keadilan atau melakukan tugas semata-mata, 

tetapi hakim memperhatikan dengan seksama faktor-faktor serta latar belakang 

suatu perbuatan pidana dan dampaknya jika peradilan tidak memberikan putusan 

yang berkeadilan dari perkara tersebut. Dalam praktek peradilan pidana, tidak 

dapat dihindari adanya penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, 

sehingga setiap pencari keadilan akan melakukan penafsiran seperti dibutuhkan 

dalam kepentingannya. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-

alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa, sehingga 

terdakwa dapat menerima putusan hakim itu.
 

 

 

 



14 

 

 

Saran 

Pertama, Sanksi pidana seperti yang diatur Pasal 359 dan Pasal 360 

KUHP hakim  dalam menerapkan sanksi pidana harus berpedoman pada: unsur 

yuridis yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur 

filosofis yakni berintikan rasa keadilan dan kebenaran, dan unsur sosiologis yaitu 

kesesuaian dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. 

Kedua, Putusan hakim hendaknya tidak hanya didasarkan pada rumusan 

peraturan perundangan tetapi juga harus didasarkan keyakinan hakim dan rasa 

keadilan atas perkara pidana yang dicari penyelesaiannya. 

Ketiga, Hakim dalam memutus suatu perkara  yang dianggap unsur-unsur 

tindak pidana terpenuhi dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana namun 

karena  alasan sesuatu tidak menjatuhi hukuman dan memutus bebas terdakwa 

dengan alasan terdakwa dalam keadaan memaksa. Maka majelis Hakim harus 

lebih cermat lagi dalam teori pembuktian yang dilakakukan di dalam persidangan 

dengan mendengarkan keterangan tentang kronologi kejadian apakah terdakwa 

benar-benar dalam keadaan memaksa. 

Keempat, Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara 

mentaati tata tertib dalam berlalu lintas sesuai apa yang tertulis di peraturan 

perundang-undangan. 
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