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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan pasal 360 KUHP dalam kasus 

kecelakaan lalu lintas. Dimana akibat dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat 

telah diatur didalam pasal 360 KUHP sebagai dasar dari kecelakaan lalu Lintas. 

Hal tersebut merupakan suatu kelalaian atau kealpaan dari pelaku pada kecelakaan lalu lintas 

akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban harus merelakan salah satu 

anggota tubuhnya dan korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. 

Semakin tingginya arus pergerakan manusia dan barang adalah salah serta ciri dari daerah 

perkotaan dalam segala hal masyarakat selalu menggunakan jasa atas transportasi kepadatan arus 

lalu lintas tiap hari semakin padar, sehingga mulai muncul berbagai masalah dalam berlalu lintas. 

Dari data yang berhasil penulis temukan dilapangan menunjukkan kejadian kecelakaan lalu 

lintas. Pada tahun 2006 tercatat 35 kasus dengan jatuh korban meninggal dunia sebanyak 22 

orang, luka berat 21 orang dan luka ringan 10 orang, dan kerugian material sebesar Rp 

20.800.000,-. Dari data tersebut dapat terlihat secara kualitas terjadi peningkatan korban 

kecelakaan baik korban meninggal dunia ataupun luka berat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 360 KUHP yang dijadikan 

alasan dasar dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pembahasan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan 

teori-teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat terutama yang 

berhubungan dengan permasalahan dan penelitian dalam penulisan skripsi.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 

yang mengikat yang berlaku pada sistem hukum positif pada Indonesia saat ini dan bahan hukum 

skunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Tehnik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode diskiptif analisis 

yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian yang pernah penulis peroleh selama penelitian, 

kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori 

yang menghubungkan dengan kenyataan di lapangan dan studi dikumpulkan untuk memperoleh 

kesimpulan dari data-data tersebut. 

Penelitian mengambil lokasi di Polresta Malang, dengan tehnik penelitian mengenai penerapan 

pasal 360 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Malang. Dimana saat 

menggunakan jalan raya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Adapun tujuan dari undang-

undang lalu lintas adalah untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Disini 

pemakai jalan wajib untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi perintah yang diberikan 

oleh petugas yang berwenang dalam hal ini adalah petugas polisi. 

Penerapan pasal 360 KUHP disini berdasarkan pada wawancara dan peraturan perundang-



undangan serta teori-teori yang menghubungkan dengan kenyataan di lapangan. 

Dengan demikian penulis berharap bahwa hasil dari kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan 

bagi penelitian dan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai wacana serta sumbang saran dunia 

keilmuan khususnya ilmu hukum 

  

 

 


