
29 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penanganan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melarikan Diri Di Polresta Malang 

Penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri merupakan salah 

satu prioritas utama pihak kepolisian yang ditangani selama ini. Karena tindak pidana 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri merupakan salah 

satu tindak pidana yang setiap tahunnya selalu terjadi dalam setiap tahunnya, Iptu Junaidi SH 

selaku Kanit Laka Polresta Malang menuturkan bahwa  penanganan terhadap pelaku 

pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri dalam realitanya tidak lepas dari bantuan 

masyarakat, oleh karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengungkap 

kasus kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diriyang 

sekarang ini kerap terjadi.  

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menggali sebuah informasi-informasi 

penting yang harus digali dari sebuah kasus tersebut. Untuk itu masyarakat dihimbau bila ada 

suatu kejadian penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri atau 

kejahatan – kejahatan lain, atau mungkin jika masyarakat mengetahui jika akan ada suatu 

potensi untuk melakukan kejahatan tindak pidana yang lain, masyarakat dihimbau segera 

mungking untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Karena wajib hukumnya 

masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika ada peristiwa penanganan 

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri , sebab bila tidak dilaporkan 
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maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa 

dicabut kembali). Oleh karena itu peran serta aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan25. 

Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri diatur 

dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan Raya, yaitu Tata cara penanganan Kecelakaan lalu lintas yang berisi :“Dalam hal terjadi 

kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan 

penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara26: 

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera; 

2. Menolong korban; 

3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 

4. Mengolah tempat kejadian perkara; 

5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas; 

6. Mengamankan barang bukti; dan 

7. Melakukan penyidikan perkara. 

 Kemudian penyidik melakukan tindakan lebih lanjut dalam penyidikan kecelakaan 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri yang sesuai dengan 

Pasal 46 PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan 

Lalu Lintas, tindakan lanjut penyidikan yaitu27 : 

1. Secepat mungkin memberitahu kepada unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, 

pencegatan dan penangkapan; 

2. Pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban dan/atau saksi tentang pengemudi yang 

melarikan diri serta nomor register, warna, jenis, dan merek kendaraan; 

                                                
25 Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
26Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
27 Penjelasaan pasal 46 PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan 

Lalu Lintas 
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3. Penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP yang meliputi bekas-bekas terjadinya kecelakaan 

dan/atau adanya rekaman CCTV; 

4. Pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, arah kedatangan dan arah larinya kendaraan; 

5. Pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban/kendaraan yang terlibat; 

6. penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan serta unit-unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan; 

7. pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan ntuk mengubah identitas kendaraan 

dan/atau menyembunyikan kendaraan; 

8. Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian 

Daerah, Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau Kepolisian Resort 

tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas terdaftar; dan 

9. Pengiriman bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Polri untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku Kanit 

Laka Lantas Polresta Malang Kota, Polisi Unit Laka Lantas Polresta Malang semua 

anggotanya merespon dengan cepat jika terjadi kecelakaan lalu lintas atas laporan dari 

korban atau masyarakat di wilayah kerjanya, Polisi dengan cepat segera mendatangi ke TKP 

dan melakukan tindakan sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya yaitu tata cara 

penanganan kecelakaan lalu lintas.  

Dalam hal ini pihak Polresta Malang melakukan 28: 

Membentuk tim khusus dalam penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas 
yang melarikan diri karena dalam prosesnya, tidak hanya peran serta masyarakat yang 
dibutuhkan dari pihak kepolisian tetapi juga peran serta dari semua elemen dari 
semua pihak semuanya harus disatukan dan disinergikan guna untuk mendalami 
kasus – kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   

                                                
28 Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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dan kasus – kasus yang lainnya. Oleh karena itu pihak kepolisian dalam penanganan 
kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   
membuat satu tim, dimana biasanya dalam tim tersebut beranggotakan 10 orang dan 
dalam tim tersebut, yang dikomando 1 orang sebagai ketua dalam tim tersebut. Yang 
terdiri dari dari pihak intel, reserse, polisi untuk dilibatkan dalam penangannya, guna 
untuk mencari sebuah informasi yang sebanyak – banyaknya dari peristiwa tindak 
pidana penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   dari 
laporan, pengaduan dari masyarakat. Untuk menyelidiki sampai pada proses 
penyidikan dan proses – proses selanjutnya. 
 

Sesuai ketentuan dari Pasal 46 PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam menangani kasus penanganan terhadap pelaku 

pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri pihak Polresta Malang juga memanfaatkan dan 

menggunakan media elektronik yang ada29: 

Perkembangan teknologi seperti kamera pemantau atau CCTV sangat membantu, Dengan 
CCTV bisa memantau situasi diberbagai titik, cukup dalam satu layar TV. Salah satu 
manfaat CCTV pun sekarang ini dirasakan petugas kepolisian. Seperti Polresta Kota 
Malang dalam memantau jalur – jalur kemacetan dikota Malang. Dan CCTV pun 
digunakan sebagai alat pemantau jika ada tindak – tindak kejahatan yang lain yang 
mungkin sering terjadi dikota malang salah satunya tindak pidana penanganan terhadap 
pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri  . Polisi dapat memanfaatkan CCTV 
sebagai sarana prasarana yang ada untuk juga mendapatkan sebuah informasi-informasi 
penting dalam mengungkap tindak pidana penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu 
lintas yang melarikan diri  . 

 

Kemudian jika terjadi kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas 

yang melarikan diri yang dilakukan Polisi Unit Laka Lantas Polresta Malang segera 

melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut yang sesuai dengan Pasal 46 PERKAPOLRI 

Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Selanjutnya 

jika dalam proses penyidikan telah menemukan bukti yang cukup, maka kasus tersebut 

dilanjutkan ke kejaksaan. Bukti-bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke kejaksaan yaitu 

minimal 2 alat bukti, pelaku telah ditemukan dan saksi yang melihat kejadian penanganan 

                                                
29 Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri,.Dalam proses penyidikan kasus 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri tidak ditemukan 

bukti-bukti yang cukup maka permintaan dari korban untuk menindak lebih lanjut sulit untuk 

ditangani oleh kepolisian karena tidak cukup bukti, dan Polisi melakukan penghentian 

penyidikan.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas 30: 

Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang 
dikemukakan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Pasal-pasalnya dikemukakan di atas). Mediasi penal oleh Kepolisian 
tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani kasus Laka 
lantas, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam 
menyelesaikan kasus Laka lantas melalui jalur di luar pengadilan / Alternative 
Dispute Resolution (ADR). 
 

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan 

korban/anggota keluarga korban Laka lantas. Mediator menyediakan formulir pernyataan 

kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala 

sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain 

mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan 

sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan 

tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP. 

 
Langkah-langkah yang dilakukan pihak Polresta Malang adalah : 

1. Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi  

a.) Kegiatan pengaturan yaitu cara petugas Lalu Lintas memberitahukan 

kepada pemakai jalan bagaimana dan dimana mereka bergerak atau 

berhenti, terutama pada saat kemacetan dan keadaan darurat lainnya 

                                                
30Buku Standar Operasional Prosedur Sat Lantas Polresta Padang, Padang, 2013 Hal. 1 
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dengan menggunakan isyarat gerakan tangan, sempritan/ pluit maupun 

tanda-tanda lainnya31. 

b.) Penjagaan adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-

tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat 

pencegahan, memberikan perlindungan, pelayanan terhadap pengguna 

jalan32. 

c.) Pengawalan dan patroli adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas 

terhadap arus lalu lintas dan pemakai jalan yang dilakukan dengan 

cara bergerak (mobiling) kegiatan tersebut dilakukan pada ruas jalan 

tertentu berdasarkan analisis potensi kerawanan (rawan macet, rawan 

kecelakaan rawan pelanggaran lalu lintas). Dan pengawalan adalah 

kegiatan penyelanggaraan pelayanan dan pengamanan dalam rangka 

melindungi pergerakan/ perjalanan dari satu tempat ketempat lain dari 

suatu kegiatan masyarakat dan kewargaraan dengan menggunakan 

kendaran bermotor, pengawalan bertujuan agar pergerakan/ perjalanan 

yang dilakukan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar33.  

2. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) meliputi penertiban 

pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. 

a. Penertiban pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara : 

1. Edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara 

simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas 

2. Yuridis adalah penertiban dengan menggunakan tilang dan atau 

menggunakan berita acara singkat/ sumir/ tipiring atau dengan 

berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau 

memiliki bobot sangat fatal/ berat dan dapat merusak fasifitas 

umum (putusnya jembatan dll). 

b. Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak 

penanganan TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara), 

                                                
31 Ibid, Hal 1 
32 Ibid, Hal 2 
33 Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), perneriksaan dan pemberkasan 

serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun mengajukan 

permohonan klaim asuransi. 

Dalam menindak lanjuti kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu 

lintas yang melarikan diri, semua anggota bawahannya dihimbau tidak boleh merekayasa 

kasus, hal ini diungkapkan Kanit Laka Polresta Malang kota 34: 

Beliau menekankan dan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya yang bertugas di 
unit pelayanan Laka Lantas untuk tidak melakukan perbuatan pidana dengan merekayasa 
kasus Laka Lantas hanya demi mendapatkan imbalan dari korban maupun tersangka. 
Pihaknya selalu mengingatkan agar penyidik yang menangani semua kasus Laka Lantas 
harus mengusut dengan tuntas dan jangan mencoba “main mata”, semua korban maupun 
pelaku harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk dengan saksi yang 
ada di lapangan. Hal tersebut dilakukan, dikarenakan sangatlah penting untuk membantu 
proses penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan yang melibatkan du belah pihak 
maupun kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri . 
Karena perbuatan merekayasa kasus lantas adalah perbuatan melawan hukum. Hal itu 
sama saja membalikkan kebenaran yang ada, apalagi dibuat seolah-olah korban dari 
kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri. Karena 
sekecil apapun kasus Laka Lantas yang terjadi harus dilaporkan ke pihak terkait dalam 
hal ini JR (Jasa Raharja) karena instansi tersebut yang lebih berwenang dalam hal 
pencairan dana asuransi kecelakaan setelah mendapat laporan kepolisian dari unit Laka 
Lantas. Selain pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itupun apabila korban 
tercatat pemegang kartu aktif BPJS.   

 

Pihak polisi menganggap kasus kecelakaan tidak bisa dilanjutkan dikarenakan, jika 

ada perdamaian dengan antara korban dan pengemudi, dimana ada kesepakatan diselesaikan 

dengan jalan kekeluargaan atau juga kurang adanya saksi, bukti yang menjerat dalam kasus 

ini 

                                                
34 Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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Tindakan polisi untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 35 

angka (3) PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan 

Lalu Lintas yang berbunyi “Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu 

lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal 

demi hukum”. 

 
Tabel 1 

Data penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   
di Polresta Malang tahun 2016 : 

Sumber : Kanit Lantas Polresta Malang, 2016 

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas 

yang melarikan diri   Di Polresta Malang 

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang terjadi dan menghambat kelancaran proses 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   di Polresta Malang 

yaitu kurangnya alat bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup di tempat kejadian perkara 

No Bulan Jumlah Laka 

Korban Laka Penanganan 
Terhadap Pelaku Pelanggaran 
Lalu Lintas Yang Melarikan Diri   

  
  Materiil Ket 

MD 
(Mati 

Ditempat) 

LB 
(Luka 
Berat) 

LR 
(Luka 

Ringan) 

1 JANUARI 
                       

1  
                
-  

                 
-  

                
1  

                       
300.000    

2 PEBRUARI 
                       

7  
               

1                    
6  

                       
600.000    

3 MARET 
                       

4  
                
-  

                 
-  

                
5  

                    
1.000.000    

JUMLAH 12 1 0 12 1.900.000   
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(TKP), dan jika ada saksi yang mengetahui saksi tersebut enggan memberikan keterangan 

kepada polisi35. 

Kurangnya bukti-bukti tersebut yang mengakibatkan proses penyidikan penanganan 

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   tidak bisa dilanjutkan ke 

penuntut umum ataupun ke pengadilan. Dalam KUHP alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 

184 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat;  

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa36; 

Dalam acara pidana minimal 2 alat bukti yang sah untuk melanjutkan perkara sampai 

ke pengadilan, kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri 

yang pelakunya melarikan diri dan meninggalkan sedikit bukti untuk menemukan pelaku, 

dan keberadaan saksi yang sedikit atau bahkan tidak ada saksi yang mengetahui kejadian 

tersebut37.  

Kondisi ini merupakan kendala dalam penanganan tindak pidana penanganan 

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   di Polresta Malang, yaitu 

kendala lain dalam penyidikan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

melarikan diri   yaitu beberapa saksi yang mengetahui kejadian sulit untuk memberikan 

keterangan, bahkan ada yang mau memberikan keterangan dengan imbalan berupa uang. 

                                                
35Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
36Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
37Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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Saksi lain tidak mau memberikan keterangan karena tidak mau berurusan dengan polisi yang 

mereka anggap terlalu merepotkan diri. 

Faktor sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa yang menghambat 

penyidikan berkaitan dengan kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas 

yang melarikan diri   dapat diklasifikasikan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

hukum yang berlaku. 

Sesuai pendapat  Iptu Junaidi SH penegakan hukum akan terhambat jika salah satu 

faktor yang mempengaruhinya tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor tersebut meliputi : 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas. 

4. Faktor masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan.38 

Berdasarkan pendapat Iptu Junaidi SH diatas menunujukkan beberapa faktor kendala 

yang dihadapi dalam penyidikan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

melarikan diri  . Faktor yang pertama yaitu dari faktor penegak hukum, Penyidik Unit Laka 

Lantas Polresta Malang  selaku penegak hukum masih kurang mampu dalam melaksanakan 

tugasnya. Hal ini dibuktikan pada saat penelitian dengan wawancara Polisi Laka Lantas 

Polresta Malang, masih ada beberapa prosedur yang belum dilaksanakan seperti memberi 

informasi kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan serta unit-unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan dan 

pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Direktorat Lalu Lintas 

                                                
38Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016. 
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Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau 

Kepolisian Resort tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas terdaftar. 

Faktor kendala berikutnya yaitu dari faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat terhadap berlakunya UU merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Polisi. 

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan39.  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di 

masyarakat. Kesadaran hukum adalah  kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan 

antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.  

Masyarakat yang tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi dalam kecelakaan 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri tersebut disebabkan 

karena tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Penyidik membutuhkan saksi sebagai 

alat bukti yang sah dalam menangani kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran 

lalu lintas yang melarikan diri, dengan adanya alat bukti yang cukup penyidik dapat 

memperlancar proses penyidikan lebih lanjut dan bisa menemukan pelaku penanganan 

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri  . 

Beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam penyidikan penanganan terhadap 

pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri  . Faktor yang pertama yaitu dari faktor 

penegak hukum, Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Malang  selaku penegak hukum masih 

kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya.  

Penanganan  kendala yang dihadapi dalam penyidikan penanganan terhadap pelaku 

pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri  . Dalam  budaya, sarana dan prasarana sesuai 

39Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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pasal 25 dan pasal 26 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2013 TentangTata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu 40: 

Pasal 25 

a. Keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau lebarnya jalan,kondisi tanjakan atau 
turunan jalan, kondisi tikungan atausimpangan jalan, atau berkait dengan lurus 
atau tidak lurusjalan; 

b. Keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan ramai atau sepinya arus lalu lintas, 
atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi; 

c. Kkeadaan cuaca pada waktu terjadi Kecelakaan Lalu Lintas; 
d. Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan 
e.  Arah datangnya kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas. Pengamatan 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf buntuk memperoleh data 
mengenai identitas dan kondisi pelaku/korban, kendaraan bermotor dan kondisi 
jalan beserta sarana prasarananya 

 

Pasal 26 
 
Kondisi jalan beserta sarana prasarananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf c meliputi: 
a. kelaikan fungsi jalan (pasir dan batu/berlubang. bergelombang); 
b. kelengkapan rambu lalu lintas yang ada di sekitar TKP; 

 

B.1 Solusi Terhadap Perkara Penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

melarikan diri   

Mengingat banyaknya terjadi kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu 

lintas yang melarikan diri  , maka dari itu jika ingin menanggulangi kecelakaan lalu lintas 

dan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   secara 

komprehensif sehingga dapat mengantisipasi faktor-faktor terhadap masalah kecelakaan lalu 

lintas dan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   secara 

tuntas, diperlukan suatu solusi dan upaya penanggulangan yang mencakup perekayasaan 

                                                
40 Penjelasan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 
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prasarana dan sarana lalu lintas (engineering), pembinaan unsur pemakai jalan (education), 

serta rekayasa dalam bidang hukum atau pengaturannya termasuk penegakan hukumnya 

(enforcement). 

Dari hasil penelitian dengan Unit Laka Lantas Polresta Malang Iptu Junaidi SH, solusi 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Malang dalam menanggulangi kecelakaan 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri adalah sebagai 

berikut: 

1. Upaya preemtif (penangkalan), upaya preemtif sebagai upaya penangkal di dalam 

menanggulangi kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya meliputi perekayasaan berbagai 

bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi, sehingga dapat mengeliminir secara 

dini dampak-dampak yang mungkin akan timbul.Upaya preemtif dalam menanggulangi 

kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan melalui tindakan terpadu di dalam: 

a. Pengaturan pengembangan sepanjang sisi jalan; 

b. Perencanaan tata guna lahan yang meminimumkan konfliks antara lalu lintas dengan 

pejalan kaki dan mengurangi kebutuhan melakukan perjalanan; 

c. Perencanaan pengembangan transportasi; 

d. Pembudayaan disiplin berlalu lintas. 

2. Upaya preventif (pencegahan), diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial 

terhadap terjadinya kecelakaan.Upaya preventif adalah upaya-upaya yang ditujukan 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang dalam bentuk konkritnya berupa 

kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan tempat-tempat rawan, patroli dan 

pengawalan. Mengingat bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor manusia, 

kendaraan, jalan dan lingkungan secara  simultan maka upaya-upaya pencagahannya pun 
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dapat ditujukan kepada pengaturan komponen-kompenen lalu lintas serta sistem lalu 

lintasnya. 

3. Upaya represif (penanggulangan), berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran 

kasus kecelakaan lalu lintas.Upaya represif pada hakikatnya dalam rangka melindungi 

kecelakaan lalu lintas merupakan upaya akhir yang biasanya disertai dengan upaya 

penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu 

lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. 

Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan upaya represif dilakukan 

terhadap setiap pemakai jalan yang melanggar hukum lalu lintas dan angkutan jalan, 

apabila dengan tindakan edukatif yang dilakukan dengan upaya pre-emtif dan prefentif 

tidak dapat menanggulangi masalahnya. 

Penegakan hukum yang dilakukan secara efektif dan intensif, pada hakekatnya bukan 

semata-mata ditujukan untuk memberikan pelajaran secara paksa atau untuk menghukum 

kepada setiap pelanggar yang tertindak, namun juga dimaksudkan untuk menimbulkan 

kejerahan bagi yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatan lagi. Dengan 

demikian setiap penindakan represif juga mengandung unsur preventif. Sehubungan 

dengan upaya represif ini, perlu disadari bersama bahwa keberhasilan upaya 

penanggulangan keselamatan lalu lintas melalui penindakan tidak dapat bertumpuh hanya 

pada keaktifan aparat penegak hukum saja, melainkan harus diperhatikan pula faktor-

faktor lainnya seperti pemakai jalan yang disiplin dan mentaati semua peraturan yang 

berlaku yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegak hukum. Disamping 

kualitas para aparatnya, penegak hukum hanya akan efektif bila didukung oleh faktor-
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faktor lainnya, seperti perlengkapan sarana untuk menegakkan hukum, efektifitas 

hukumnya sendiri serta tingkat kesadaran masyarakat.  

Kemudian selain solusi dari pihak Kepolisian solusi dari korban yang mengalami 

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri   di wilayah 

Malang yaitu, jika masyarakat yang mengalami kecelakaan dan pelaku melarikan diri 

segera mengingat ciri-ciri kendaraan pelaku dan mengingat plat nomer kendaraannya. 

Keterangan dari korban yang mengetahui ciri-ciri kendaraan dan plat nomer kendaraan 

pelaku akan memperlancar proses penyidikan lebih lanjut dan menjadi bukti untuk 

menemukan dan menangkap pelaku. Solusi tindakan korban yang lain yaitu mengejar 

langsung pelaku dan meminta pertolongan dari masyarakat sekitar sebelum polisi datang ke 

lokasi. Meskipun pelaku tidak berhasil tertangkap dengan mengejar langsung pelaku, tetapi 

dengan melihat ciri-ciri kendaraan dan plat nomer kendaraan akan memperlancar proses 

penyedikan. Apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dengan bantuan handphone 

dapat memfoto atau merekam kendaraan tersebut sebagai bukti untuk penyidikan. 

Selain hal di atas pihak Polresta Malang mengadakan Program Panic Buuton, 

seperti yang diungkapkan Iptu Junaidi SH selaku Kanit Laka Polresta Malang  juga 

menegaskan bahwa : 

Untuk meminimalisir tindak pidana khususnya masyarakat Kota Malang, 

masyarakat Malang sekarang harus mempunyai satu aplikasi praktis dan gratis bagi 

warganya yang membutuhkan bantuan polisi. Yaitu aplikasi berbasis smartphone yang 

dinamakan Panic Botton, yang tujuannya untuk mempercepat respon pengaduan 

masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian. Jadi pengguna aplikasi bisa kapan saja 

membutuhkan bantuan polisi tanpa harus menelpon atau datang ke kantor polisi. Jadi orang 
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yang butuh bantuan polisi tidak perlu datang ke pos polisi atau ke kantor polisi lebih 

dahulu41. 

Aplikasi ini merupakan representasi Polresta Malang Kota yang menerjemahkan 

Nawacita Presiden Jokowi yang pertama yaitu menghadirkan Negara di tengah-tengah 

masyarakat. Tujuan besarnya yaitu Negara bisa hadir dalam genggaman masyarakat. Cara 

pengguanaan aplikasi sangat sederhana dan mudah. Setelah diunduh lewat telepon 

genggam berbasis android, pengguna aplikasi bisa langsung menekan tombol HELP tiga 

kali jika butuh bantuan polisi. Petugas polisi di lapangan akan langsung merespon dengan 

datang langsung ke lokasi pelapor yang otomatis terdeteksi. 

Pelayanan melalui Panic Button on Hand yang dilaksanakan oleh petugas MCC 

terintegrasi dengan seluruh piket fungsi tingkat Polresta dan Polsek jajaran, secara 

struktural di bawah kendali Kabagops dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh Kasubbag Dalops dan Pa Siaga. 

Cara penggunaan panic button on center ini adalah jika masyarakat butuh bantuan 

polisi, cukup tekan Panic Button di handphone android, maka petugas polisi di lapangan 

akan langsung merespon dengan datang ke lokasi pelapor yang otomatis terdeteksi di 

Makota Commad Center. Waktu yang disediakan pihak kepolisian yaitu 10 menit untuk 

tiba di tempat kejadian perkara.42 

Menurut Iptu Junaidi SH selaku Kanit Laka Polresta Malang setiap pengendara 

harus juga mempunyai pegangan dalam berkendara guna untuk mengurangi atau 

meminimalisir terjadinya kecelekaan yang juga agar tidak berpotensi pada kasus 

                                                
41Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 

 
42 Wawancara dengan Iptu Junaidi SH , Kanit Laka Polresta Malang , 4 April 2016 
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penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri pegangan 

berkendara tersebut disingkat dengan STIR yaitu sabar, trampil, ilmu, dan rasional. 

 

1. Sabar  

Setiap orang harus mempunyai sifat sabar dalam berkendara artinya setiap 

pengendara tidak boleh saling mendahului satu sama lainnya, setiap pengendara harus 

bisa saling meminta dan memberi di jalan umum dengan cara saling memberi ruang 

jalan bagi pengendara yang lain. karena kesabaran dalam berkendara adalah kunci 

utama dalam berkendara, di era perkembangan teknologi  transportasi sekarang ini 

sedikit sekali orang berkendara dalam  keaadaan pelan dengan ditunjangnya jalan 

protocol yang rata-rata sudah bagus, jadi pengendara satu sama lain harus mempunyai 

sifat sabar dalam berkendara. 

 

2. Trampil  

Setiap pengendara harus trampil dalam mengemudikan kendaraan, baik itu 

kendaraan berupah motor, mobil dan lain – lain. Jika pengendara sudah trampil dalam 

mengemudikan kendaraannya akan minim terjadi kecelakaan lalu lintas yang juga 

berpotensi pada kasus penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang 

melarikan diri  , jika pengendara sudah trampil berarti kebanyakan pengendara tersebut 

sudah diberi izin oleh pihak kepolisian berupah Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena 

sudah memiliki suatu ketrampilan dalam berkendara. 
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3. Ilmu  

Paling tidak setiap pengendara harus mempunyai ilmu dalam berkendara. Ilmu yang 

dimaksud adalah ilmu mengenai berkendara itu sendiri yaitu sedikit banyak harus 

mengetahui kondisi kendaraan yang akan di kendarai, karena jika ada suatu kerusakan 

atau problem dalam perjalanan mengetahui letak kerusakan pada kendaraan yang di bawa 

tersebut. 

 

4. Rasional  

Dalam mengendarai kendaraan setiap pengendara harus rasional menggunakan akal 

pikirannya artinya tahu akan suatu resiko-resiko jika hendak akan mendahului kendaraan 

yang lain, menggunakan kecepatan tinggi pada saat berbelok, dan juga harus mentaati 

rambu-rambu lalu lintas yang benar, tidak sembarangan dalam berkendara. 

 

  

 


