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BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PELANGGARAN 

LALU LINTAS  

A. Lalu Lintas 

1. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas 

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Menurut Undang 

Undang  No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 , LLAJ , “kecelakaan lalu lintas adalah 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”. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu-

Lintas), kecelakaan lalu-lintas adalah : Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-

sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, 

mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya. 

2.  Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP, 

pada dasarnya membedakan dua macam tindak pidana, yaitu yang dikenal dengan 

sebutan 'kejahatan' dan "pelanggaran".  

Diadakannya dua macam tindak pidana oleh pembentuk KUHP tersebut, maka 

perbedaan di dalam tindak pidana yang dimaksud disini tidak hanya terletak dalam 

peraturannya, akan tetapi disamping itu juga ada ancaman pidana atau sanksinya.  
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Untuk kejahatan, sanksi atau hukuman pidananya jauh lebih berat daripada 

ancaman pidana atau sanksi pelanggaran. Contoh misalnya untuk pidana mati, ancaman 

pidana atau sanksi pidana matinya hanya ada untuk tindak pidana kejahatan saja. Akan 

tetapi untuk tindak pidana pelanggaran hal tersebut di atas tidak dikenal. Maksudnya 

ancaman pidana mati itu tidak dikenal dalam tindak pidana pelanggaran. Untuk  

mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk kejahatan atau pelanggaran hukum 

dilihat dalam KUHP itu sendiri. Maksudnya apakah suatu perbuatan tersebut berarti 

termasuk kejahatan, dan apabila diatur dalam KUHP perbuatan itu termasuk pelanggaran.  

Pengertian pelanggaran yang dimaksud oleh beberapa sarjana, diantaranya adalah 

Moeljatno6 mengatakan bahwa:  

”Pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru 

dapat diketahui setelah ada undang – undang yang menetukan atau perbuatan yang 

sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan 

demikian7.  

Wirjono Prodjodikoro8 mengatakan bahwa : 

Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari 
bahasa Belanda, yaitu dan istilah "Overtreding" dimana istilah perbuatan 
mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan 
berhubugan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.  
 
Van Bammelan dalam Prodjodikoro9,mengatakan bahwa: ”perbedaan antara kedua 

golongan tindak pidana tersebut Kejahatan dan Pelanggaran" adalah tidak bersifat 

kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran”. 

                                                
6Moeljatno.2002.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.. Rineka Cipta Bandung, hal 71. 
7Ibid, hal 72. 
8Prodjodikoro, 2000.Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pustaka Media. Jakarta. hal 28. 
9Ibid, hal 4 
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Menurut Awaloedin  bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan 

seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya10. 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas memang apabila dihubungkan dengan 

kenyataan dalam hidup kita sehari-hari, pelanggaran diancam dengan sanksi yang lebih 

ringan daripada kejahatan. Dengan demikian benar juga apa yang dikatakan oleh Van 

Bemmelan bahwa perbedaan kejahatan dengan pelanggaran itu adalah perbedaan yang 

bersifat kualitatif, yaitu bahwa sanksi atau ancaman pidana yang diberikan pada si pelaku 

kejahatan lebih berat daripada yang diberikan pada si pelanggar Sebagai salah satu 

contoh dapat penulis kemukakan bahwa ancaman pidana atau sanksi pidana yang 

diberikan pada tindak pidana pencurian atau tindak pembunuhan adalah lebih berat bila 

dibandingkan dengan ancaman pidana atau sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku 

pelanggaran lalu lintas. Seperti apa yang telah dikemukakan beberapa pengertian tentang 

pelanggaran di atas, maka yang lebih dianggap perlu atau yang dipandang perlu untuk 

dikemukakan lebih dahulu pengertian lalu lintas, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

atau memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang menjadi pokok pembahasan 

dalam skripsi ini. 

Poerwadarminta11 dalam kamus Bahasa Indonesia mengatakan, lalu lintas adalah : 

Berjalan bolak-balik dan hilir mudik, perihal perjalanan di jalan, dan bagaimana 
perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Penulis berpendapat, 
bahwa lalu lintas adalah setiap pemakai jalan baik perorangan maupun kelompok 
yang menggunakan jalan baik sebagai suatu ruang gerak/jalan kaki atau tanpa alat 
penggerak/kendaraan. Apabila dilihat dari pengertian lalu lintas itu, tidak lain 

                                                
10Naning Rondlon Awaloedin, 2003,Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak 

Hukum dan Lalu Lintas, Jakarta, Bina Ilmu, 1983), hal 19. 
11W.J.S. Poerwadarminta. 1999. Dalam Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hal 56. 
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adalah menyangkut gerak perpindahan orang atau barang dari satu tempat menuju 
ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai sarana transportasi. 
 

Dalam peraturan perundangan tersebut, hanya ditentukan apa dan bagaimana 

seharusnya pemakai jalan terutama pengemudi kendaraan itu harus mengemudikan 

kendaraannya. Seperti misalnya ketentuan yang tersebut dalam beberapa pasal undang-

undang Nomor 14 tahun 1992, maka barulah pelanggaran lalu lintas. Dari uraian tersebut 

di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas itu sesungguhnya tidak lain 

adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah lalu 

lintas. 

3. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009, maka dapat diketahui adanya pasal-

pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya pasal 288 yang 

menyatakan :12 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan yang tidak 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraa Bermotor atau surat tanda 
coba Kendaran Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana 
paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

(2). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (5 ) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu ) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima 
puluh ribu rupiah ). 

 

Menurut ketentuan dari pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa : barang 

siapa melanggar ketentuan dari ayat tersebut berarti siapapun yang melanggar di kenakan 

sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran lalu lintas. Dan dalam pasal ini jelas dikatakan 

                                                
12 Penjelasaan pasal 288 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
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atau ditentukan adanya larangan untuk mengemudikan kendaraan atau ikut menjalankan 

kendaraan tanpa ijin. Oleh karenanya apabila ketentuan pasal ini dilanggar, maka 

berdasarkan pasal 288 ayat 1 dan ayat 2 berarti si pengemudi dapat dipidana sesuai 

dengan UndangUndang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009.13 

Dari pengertian pasal 288 ayat 1 dan ayal 2 dapatlah disimpulkan bahwasannya 

seseorang yang tidak memiliki Surat lzin Mengemudi (SlM) dilarang untuk 

mengemudikan kendaraan atau menjalankan kendaraan agar tidak dikenai sanksi pidana. 

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor 

dijalan, wajib14 : 

a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar. 
b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki. 
c. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba 

kendaraan bermotor, surat izin mengemudi atau SlM, dan tanda bukti lulus uji, atau 
tanda bukti lain yang sah, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 16. 

d. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka  jalan alat pemberi 
isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, 
berhenti dan parkir, persyaratan tehnik dan baik jalan kendaraan bermotor, peringatan 
dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimun, tata cara mengangkut 
orang atau barang, tata cara penggandengan atau penempelan dengan kendaraan lain. 

e. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau 
lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau 
bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-
rumah. Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping 
pengemudi wajib memakai sabuk pengaman atau keselamatan, dan bagi penumpang 
kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang 
tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm. 

 

Menurut ketentuan pasal 57 UU No.22 tahun 2009 maka barang siapa tidak 

memenuhi hal-hal yang diharuskan itu berarti melakukan pelanggaran lalu lintas, 

                                                
13 Ibid 
14Prodjodikoro,Op.cit, hal 29 
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misalnya pengemudi tidak bisa memperlihatkan Surat lzin Mengemudi (SlM) atau Surat 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) pada waktu diperiksa oleh petugas hukum 

dalam hal iniadalah polisi lalu lintas, oleh karenanya, maka si pengemudi tersebut 

dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Pasal 231 UU No. 22 tahun 2009 menyatakan bahwa :15 

1. Pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib : 
menghentikan kendaraannya, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, 
melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat kepolisian terdekat, 

2. Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, oleh 
karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1, kepadanya tetap di-wajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat 
polisi Negara Republik Indonesia terdekat. 

 

Barang siapa melanggar ketentuan pasal ini berarti telah melakukan pelanggaran 

lalu lintas. Apabila dilihat dari isinya maka ketentuan pasal 231  ini adalah merupakan 

salah satu ketentuan yang sangat menghargai jiwa dan raga manusia. Dimana di dalam 

ketentuan pasal 231 tersebut ada keharusan bagi pengemudi berhenti dan segera memberi 

pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut. 

Kecuali itu ketentuan pasal 231 ini juga merupakan ketentuan yang tidak kaku. 

Maksudnya masih memberikan kepada si pengemudi untuk tidak berhenti di tempat 

kejadian kecelakaan karena alasan yang mendesak, Seperti misalnya karena untuk 

menyelamatkan diri dari pengeroyokan massa di tempat kejadian kecelakaan, asalkan 

pengemudi tersebut segera melapor kepada pejabat kepolisian terdekat. 

Untuk alasan-alasan tertentu yang mendesak ini, dijelaskan dalam pasal 231 ayat 2 

tersebut sebagai berikut : 

                                                
15Penjelasaan pasal 231 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
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Sebagai contoh : Alasan yang mendesak ialah misalnya jika ada gejala-gejala 

pengemudi atau penumpangnya mendapat serangan dari korban atau orang-orang 

sekitamya, walaupun dalam hal mengemudi dapat berjalan terus namun ia diwajibkan 

melaporkan diri pada pejabat kepolisian di tempat yang terdekat.  

Dari ketentuan di atas jelas bahwa apabila pihak pengemudi dalam kecelakaan lalu 

lintas tidak melapor pada pihak yang beruajib berarti pengemudi tersebut telah 

melakukan pelanggaran. 

       Akibat dari pada jenis pelanggaran lalu lintas yang terakhir ini hanyalah dirasakan 

oleh si pengemudi atau pemilik kendaraaan itu sendiri, misalnya terhadapnya dijatuhi 

hukuman denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti apabila denda itu tidak 

dibayar. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan, 

sehingga terjadi palanggaran Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana 

(KUHP) terutama Pasal 359 dan 360, disebabkan pengemudi tidak memperhatikan 

kepetingan umum, misalnya melarikan kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi, 

membawa muatan orang atau barang lebih dari pada apa yang telah ditetapkan atau 

karena kurang memperhatikan keadaan alat-alat dari kendaraan yang dikemudinya. Kita 

sering menggunakan perkataan kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi apakah yang diartikan 

dengan kecelakaan lalu lintas itu, apakah tiap kecelakaan yang terjadi dijalan termasuk 

kecelakaan lalu lintas.       . 
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B. Dasar Hukum Pemeriksaan dan Penindakan Pelangganan Lalu Lintas 

Dengan diaturnya azas "Legalitas" dalam sistem hukum pidana kita membawa 

konsekuensi tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengatumya dan 

aturan hukum tersebut adanya harus lebih dahulu daripada perbuatan yang dilakukan. 

Azas legalitas ini dicantumkan secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang menyatakan bahwa16: 

Tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang yang adanya lebih dahulu daripada perbuatan itu. 

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak 

hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP saja, melainkan berlaku juga 

untuk tindak pidana di luar KUHP. Termasuk juga untuk pelanggaran lalu lintas. Hal ini 

ditentukan secara tegas dalam pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa : 

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan 

yang dapat di hukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-

Undang (Wet) tindakan umum pemerintah (Algenmene Maatregelen Van Bestuur) atau 

ordonasi menentukan peraturan lain17. Mengingat pelanggaran lalu lintas yang telah ada 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2009, maka landasan hukum penindakannya dapat dilihat atau ditemukan dalam ketentuan 

perundang-undangan tersebut.  

Dasar hukum kepolisian dalam UU no 2 thn 2002 pasal 15 dan 16 dan tujuannya adalah 

untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

                                                
16R. Soesilo, 2006.  Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal 

Demi Pasal. Politea. Bogor.  hal 118 
17Ibid  hal 119 
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mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun perkembangan di lapangan, hak ini sering 

disalah gunakan dan dijadikan senjata untuk kepentingan pribadi. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan 

kendaraan bermotor dijalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

Pasal 2 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan bertujuan untuk18: 

a. Memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
b. Memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi

dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor
angkutan umum;

c. Mendukung pengungkapan perkara tindak pidana;
d. Mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalulintas.

Dasar Penindakan Pelanggaran 

Pasal 23 

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas : 
a. Hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
b. Hasil laporan;
c. Hasil rekaman peralatan elektronik.

Penggolongan Penindakan Pelanggaran 

Pasal 24 

(1) Penggolongan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan
acara pemeriksaan cepat meliputi :

18Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
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a. Penindakan pelanggaran di bidang Lalu dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut 
acara pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu; 

b. Penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa 
menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan. 

 
Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran 

 
Pasal 25 

(1) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang. 

(2) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum. 

 

C. Sanksi Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melarikan 

Diri  

Secara spesifik dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan definisi penanganan 

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri  , hanya saja setiap terjadi 

kecelakaan ketika pelaku melarikan diri, tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, 

dan tidak melapor ke kepolisian terdekat, melanggar pasal 312 UU. No. 22 Tahun 2009. 

Penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   pada mulanya 

peristiwa kecelakaan karena kelalaian, yang mana kelalaian dalam berkendara telah diatur 

dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009, kemudian perbuatan kelalaian yang mengakibatkan 

korban tersebut bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni 

meninggalkan korban atau melarikan diri. Sebagaimana dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 

200919: 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu 
lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi 
pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara 
republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, 

                                                
19Penjelasan umum uu no 22 tahun 2009 310- 312 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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huruf b,dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)20. 

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia 

diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 

(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 1 (satu) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(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 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(4) 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 Rp12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah). 

  
Tidak hanya itu, pengemudi juga wajib memberikan bantuan biaya pengobatan untuk 

korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman bagi korban 

meninggal dunia sebagaimana diatur Pasal 235 UU LLAJ. Sayangnya kewajiban untuk 

memberikan bantuan biaya ini tidak disertai dengan adanya sanksi hukum yang 

memaksa.  

 Di sisi lain, setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga memiliki 

tanggung jawab antara lain wajib (Pasal 231 ayat 1 UU LLAJ)21: 

1. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya; 
2. Memberikan pertolongan kepada korban; 

                                                
20Ibid, hal 18 

 
21Ibid, hal 20 
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3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdekat; dan 

4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan 

Apabila pengemudi dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan 

kewajiaban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan, setidaknya harus segera 

melaporkan diri kepada Kepolisian terdekat (Pasal 231 ayat 2 UU LLAJ). 

 Terkait dengan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu 

lintas, di masyarakat, dikenal istilah “pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri” 

yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan 

kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. 

Dalam conversus pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri diatur secara terpisah, 

yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310 dan tindakan 

melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan 

perbarengan tindak pidana (Concursus), yang mana melanggar pasal 310 mengenai 

kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar pasal 312 yakni meninggalkan 

korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenai Concurcus dari tindakan 

tabrak lari tergolong sebagai Concurcus realis, karena terdapat dua kejadian, yakni 

menabrak dan melarikan diri. 

Untuk pengemudi yang menyebabkan pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

melarikan diri. ini selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, juga dapat dikenakan Pasal 312 

UU LLAJ22: 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak 
memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

                                                
22Ibid, hal 24. 
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231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

  

Ternyata sanksi untuk pengemudi pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan 

diri tidak kalah beratnya dengan sanksi untuk kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Walaupun 

kewajiban untuk memberi bantuan biaya diatur dalam UU LLAJ, tetapi hal tersebut tidak 

disertai dengan ancaman sanksi jika tidak dilakukan. Akan tetapi, hakim bisa saja 

menetapkan terdakwa untuk memberi bantuan biaya kepada korban seperti dalam 

Putusan MA No. 1212 K/Pid/2011. 

D. Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana 

terjadinya. Dengan adanya perencanaan jalan raya yang baik dapat memberikan keselamatan 

yang lebih baik, kesalahan penilaian menjadi kecil, tidak ada konsentrasi kendaraan pada suatu 

saat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan, dan dengan demikan menghidarkan terjadinya 

kecelakaan23.  

Pelaku kecelakaan adalah seseorang yang duduk di belakang kemudi dan 

mengendalikan kemudi pada saat terjadinya kecelakaan (pengemudi). Pengemudi merupakan 

salah satu pemegang peranan penting ketika suatu kecelakaan lalu lintas terjadi. Pada 

kenyataannya di lapangan, sekitar 90% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat keteledoran 

pengemudi. Salah satu bentuk keteledoran pengemudi yaitu ketidak patuhan terhadap 

peraturan lalu lintas. 

Efektifnya perjalanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan 
                                                

23Hobbs, F.D, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gadjah Mada.  University Press, hal 
76. 
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semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Caranya mematuhi segala peraturan 

yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat 

dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran maupun kecelakaan yang terjadi 

di jalan raya dapat diminimalisir setiap saat. 

Penanganan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu24 : 

1. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik 
Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan 
dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, 
memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu 
yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah 
konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut : 
a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari : 

1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau 
menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
cara yang baik. 

2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan 
terutama dalam hal penyuluhan hukum. 

b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat 
yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas. 

2. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik 
Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau 

memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam 
berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata 
kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM(Surat Izin 
Mengemudi, STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB(Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses 
menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. 
Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan 
dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas di antaranya: 
1) Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki 

maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya. 
2) Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di 

ruang teori tempat pembuatan SIM. 
3) Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas. 
4) Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas. 
5) Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas. 

                                                
24Winarno, 1989, Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya, Erlangga, Jakarta hal 82 


