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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah  

Semua warga masyarakat pasti pernah mendengar kata jalan. Jalan adalah 

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada 

permukaan tanah diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan 

merupakan suatu prasarana yang sangat berperan sebagai pendukung perekonomian 

dan penting bagi suatu daerah. Jalan itu berfungsi sebagai untuk menghubungkan 

suatu daerah atau tempat ke daerah atau tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Dengan semakin banyaknya 

pengguna kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana 

perhubungan lain berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran berlalu lintas 

dan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menuruti peraturan lalu lintas, maka 

tingkat kecelakaan lalu lintas menjadi naik. 

Jalan memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat tetapi juga memiliki 

kerugian bagi masyarakat. Jalan itu membuat warga masyarakat berbahaya atau 

melukai dan sampai terjadi kematian. Beberapa alasan yang membuat warga 

masyarakat dalam keadaan berbahaya. Salah satunya adalah adanya kerusakan pada 

jalan yang belum diperbaiki oleh pemerintah. 

Jalan berdasarkan hak penggunaannya dapat dibagi menjadi 2 jenis jalan 

yaitu jalan umum dan jalan tol. Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai 
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semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana 

negara. Jalan ini dipakai secara gratis. Sedangkan jalan tol merupakan jalan yang 

penggunaannya berbayar.1 

Jenis-jenis jalan berdasarkan ruas jalan yaitu ada jalan nasional, jalan 

provinsi,  jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa, dan jalan non status. Jalan nasional 

adalah jalan yang dibangun dari APBN dan berfungsi menghubungkan ibu kota 

antar provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan yang dibangun dari dana APBD 

provinsi bersangkutan dan menghubungkan antar ibukota provinsi dengan ibukota 

kabupaten. Jalan Kabupaten adalah jalan yang dibangun dana APBD kabupaten 

yang bersangkutan dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 

kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan dengan 

pusat desa atau jalan yang menghubungkan antara pusat desa. Jalan kota dan jalan 

desa dibangun dengan dana APBD kota dan jalan kota menghubungkan kawasan 

perkotaan seperti pada jaringan jalan sekunder sedangkan jalan desa melayani 

angkutan di kawasan pedesaan. jenis jalan terakhir adalah jalan Non status, jalan 

non status ini jalan yang dibuat secara swadaya oleh individu maupun kelompok 

tertentu dengan tujuan tertentu. 

Panjang jalan di Indonesia mencapai 523.974 kilometer dan panjang jalan 

ini tidak termasuk jalan tol.2 Jumlah jalan tersebut terdiri dari jalan nasional, jalan 

provinsi maupun jalan kabupaten. Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 188.371 

 
1 Akbar, Taufiq. ”Mengenal Pengertian dan Jenis-jenis Jalan di Indonesia” 
http://www.globalplanet.news/berita, diakses 4 April 2020 
2 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/30/35-panjang-jalan-indonesia-terdapat-di-
sumatera, diakses pada 8 April 2020 
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kilometer atau 35,95% panjang jalan terdapat di Pulau Sumatera.3 Sementara jalan 

Pulau Jawa di urutan kedua dengan panjang 118.217 Kilometer atau 22,56%dari 

total panjang jalan di Indonesia.4 

Kerusakan pada jalan menimbulkan banyak kerugian bagi pengguna atau 

pengemudi kendaraan bermotor. kerugian yang timbul dalam kerusakan pada jalan 

merupakan pasti kurang nyaman melewati jalan tersebut dan pasti berbahaya 

apabila pengguna jalan tersebut membawa atau mengemudi kendaraan. Semua 

pengemudi tidak mungkin mengetahui jalan tersebut sedang keadaan rusak maka 

mengakibatkan kecelakaan. 

Kerusakan pada jalan tidak sengaja membuat rusak dan tidak dapat 

disalahkan pemerintah. Karena Kerusakan jalan bukan maksud dibuat sengaja oleh 

pemerintah. Tetapi pemerintah segera memperbaiki jalan rusak untuk keselamatan 

pengguna dan pengemudi. 

Pengertian kecelakaan menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009, 

kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak 

sengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan Lalu 

lintas mengakibatkan korban manusia karena korban terluka ringan maupun berat, 

terjadi cacat tubuh  dan akhirnya sampai terjadi kehilangan nyawa manusia. Maka 

kecelakaan lalu lintas adalah masalah berat dan sulit untuk menyelesaikan masalah.  

 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya ada 

beberapa faktor. Antara lain, seperti pengendara/ pengemudi mengantuk, faktor dari 

kendaraan itu sendiri, faktor jalan, dan Faktor lingkungan. Faktor dari kendaraan 

itu sendiri bermaksud seperti mengalami masalah dalam sistem pengereman, 

kondisi ban, dan sistem mobil tidak berfungsi atau bahkan modifikasi yang tidak 

sesuai dengan aturan keselamatan. sedangkan faktor lingkungan adalah faktor 

cuaca seperti banjir, gempa dan lain-lain. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu 

lintas pada 2019 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018. Berdasarkan 

data yang sudah dihitung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tahun 2018 

terdapat 103.672 peristiwa sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 107.500 

peristiwa. 5  Maka dilihat dari jumlah peristiwa tahun 2019 jumlah peristiwa 

meningkat 3 persen daripada tahun 2018.  

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pun beragam, ada yang 

melalui proses hukum dan ada pula menempuh jalur perdamaian perdamaian antara 

pelaku dan korban serta pihak kepolisian sebagai mediator dengan cara memberi 

ganti rugi kepada keluarga korban. Ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas diatur 

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

Jalan, dimana  pelaku mengalami kerugian materiil dapat mengatur dalam tuntutan 

perdata. Ganti rugi kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-

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

 
5  Kompas. “Polri Sebut Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat pada 2019” 
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28, diakses 13 Maret 2020 
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menyatakan bahwa “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya 

ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”    

 Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan ketentuan 

hakim dalam putusan pengadilan dan ditentukan dengan kesepakatan antara pihak 

yang terlibat apabila terjadi perdamaian antara pihak terlibat atau kecelakaan lalu 

lintas ringan. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 

kerusakan kendaraan dan/atau barang. Dalam Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu 

lintas terbagi beberapa golongan yaitu kecelakaan lalu lintas sedang dan berat. 

Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka 

ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas 

berat merupakan kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka 

berat. 

 Anggaran pembangunan Penyelenggaraan Jalan menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk 

bertanggung jawab atas yang terjadi di jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 23 Ayat (1) menyatakan 

“Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan 

kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan.” Pasal 24 Ayat (1) berisi kalimat, “Penyelenggara 

Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.” 
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Maka Penyelenggara Jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan 

perbaikan jalan sesegera mungkin apabila ada jalan yang rusak seperti berlubang-

lubang dan longsor serta memberikan tanda-tanda atau rambu-rambu agar tidak 

menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Pengaturan mengenai tanggung jawab 

pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat diatur dalam 

Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2006, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005. 

Kota Pematang Siantar atau disingkat Siantar adalah salah satu kota di 

Provinsi Sumatera Utara. Letak kota Pematang Siantar atau Siantar yang strategis, 

dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota Ini memiliki luas wilayah 

79,97km2dan berpenduduk sebanyak 247.411 jiwa. Kota Pematang Siantar terdiri 

dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantar Marihat, Siantar Selatan, Siantar Barat, 

Siantar Utara, Siantar Timur dan Siantar Martoba dengan jumlah kelurahan 

sebanyak 43 Kelurahan.6 Kota Pematang Siantar hanya berjarak 128 kilometer dari 

kota Medan dan 50 kilometer dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi 

wisatawan yang hendak ke Danau Toba.7 

Faktor Penyebab Kecelakaan tertinggi di Kota Pematang Siantar adalah 

faktor Manusia yaitu sebesar 92,88%. Dalam faktor manusia yang sering 

menyebabkan terjadi kecelakaan adalah karena kurang kehati-hatian pengemudi 

yaitu sebesar 55,42%, karena faktor kecepatan tinggi sebesar 38,35%,faktor tidak 

 
6 Ciptakarya. “Profil Kabupaten/Kota” 
http://ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/sumut/pematang_siantar, diakses 2 April 2020 
7 Ibid. 
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tertib sebesar 3,03%, faktor mengantuk 2,6%, faktor kesalahan pejalan kaki sebesar 

0,43%, dan terakhir faktor tidak menjaga jarak sebesar 0,14%.8 Pengemudi yang 

lengah dalam mengemudikan kendaraan terjadi penurunan daya konsentrasi dan 

sikap tanggung jawab dalam berkendara dan ditambahkan apabila pengemudi 

mengemudi dengan kecepatan tinggi. kondisi seperti ini dapat terjadi kecelakaan 

yang dapat menyebabkan korban sampai meninggal dunia.9 

Dalam kasus di Kota Pematang Siantar adalah sebuah kasus kecelakaan 

yang dialami di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane 

Kecamatan     Siantar Utara Kota Pematang Siantar berada dalam Kota Pematang 

Siantar dan pada saat itu jalan keadaan tidak bagus dan rusak berat. Jalan Suri-suri 

simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara tidak ada tanda-

tanda atau rambu-rambu di bagian jalan rusak tersebut. Jalan tersebut sudah lama 

keadaan rusak seperti itu tetapi sampai saat itu masih belum memperbaiki jalan 

rusak tersebut. Jalan tersebut keadaan rusak berat karena jalan tersebut longsor 

kedalaman 5 meter. 

Lokasi rawan kecelakaan atau disebut juga dengan Blackspot pada ruas 

jalan Kota Pematang Siantar dengan metode Tingkat kecelakaan dan metode Angka 

Ekivalen kecelakaan didapat bahwa ruas jalan SM. Raja adalah daerah rawan 

kecelakaan, jumlah Angka Ekivalen Kecelakaan sebanyak 483 kecelakaan, dengan 

tingkat kecelakaan 5,545 orang/(100 Juta Perjalanan Kendaraan Per-Kilometer).10 

 
8 Saragih, Analisa kecelakaan lalu lintas di kota pematang siantar. Universitas Sumatera Utara: 
Medan 2011 hlm. 26. 
9 Ditjen Perhubungan Darat, Laporan Akhir Pedoman Teknis Kampanye Program keselamatan 
2015 hlm. 49. 
10 Paulus Gerhard Gama Saragih dan Yusandy Aswad ST.MT, Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Di 
Kota Pematang Siantar, 2011 hlm. 9. 
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Dalam penelitian diatas menemukan kecelakaan terbanyak terjadi waktu terang dari 

jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore sebesar 53,22% dan terkecil pada waktu gelap 

jam 1 pagi sampai dengan jam 6 pagi sebesar 46,78%.11 Maka dari hasil penelitian 

ini dapat mengetahui jumlah kecelakaan di Kota Pematang Siantar mempengaruhi 

dengan waktu tertentu seperti waktu terang dan waktu gelap. 

Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan     Siantar 

Utara Kota Pematang Siantar, jalan tersebut keadaan rusak dan berbahaya bagi 

pengguna jalan tetapi Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar tidak 

melakukan perbaikan dan hanya membiarkan jalan tetap rusak begitu saja. Maka 

korban Alm. Santun Silaban mengalami kecelakaan dan kerugian dalam kecelakaan 

yang korban alami. Bukan hanya Alm. Santun Silaban saja bisa mengalami 

kecelakaan tersebut tetapi bisa juga menimbulkan korban selanjutnya atau 

kecelakaan yang sama seperti korban alami.  

Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Penyelenggara Jalan 

Daerah Pematang Siantar membiarkan keadaan jalan rusak berat dan tidak 

diberikan tanda-tanda atau rambu-rambu untuk menandakan  melarang melintas 

jalan tersebut. Apabila sudah bertanda jalan tersebut kemungkinan besar tidak 

menimbulkan korban dan kerugian. Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang 

Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar selaku 

Penyelenggara dan penanggung jawab telah mendapat laporan atas jalan longsor 

yang terjadi karena bencana alam sebelum terjadi kecelakaan tersebut korban Alm. 

Santun Silaban kecelakaan tidak akan meninggal dunia.  

 
11 Ibid. 
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 Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar selaku Penyelenggara dan penanggung 

jawab dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak memperbaiki jalan longsor 

karena bencana alam dan tidak menandakan jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit 

Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, maka dinyatakan 

melakukan perbuatan melawan hukum. Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang 

Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar selaku 

penyelenggara dan penanggung jawab harus melakukan bertanggung jawab serius 

bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak atau longsor. 

 Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar selaku penyelenggara dan penanggung 

jawab segera memperbaiki jalan tersebut atau secepatnya bertanda atau memberi 

rambu-rambu pada bagian jalan rusak agar tidak terjadi korban lain. Berhubungan 

dengan kasus kecelakaan dan meninggalnya Alm. Santun Silaban, keluarga korban 

Alm. Santun Silaban melakukan pengajuan gugatan atas tuntutan ganti kerugian 

kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Putusan Nomor. 

21/Pdt.G/2013/PN.Pms. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana tanggung jawab Kepala Daerah atas kelalaian tidak memperbaiki 

jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas  ? 
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2. Bagaimana ganti kerugian oleh pemerintah kepala daerah kota Pematang 

Siantar bagi korban kecelakaan lalu lintas atas kelalaian tidak memperbaiki 

jalan rusak khususnya dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.PMS? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Kepala Daerah Kota Pematangsiantar atas 

kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan  

2. Untuk mengetahui ganti kerugian oleh pemerintah kepala daerah kota 

Pematang Siantar bagi korban kecelakaan lalu lintas atas kelalaian tidak 

memperbaiki jalan rusak khususnya dalam Putusan Nomor 

21/Pdt.G/2013/PN.PMS 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu hukum, pengetahuan pembaca dan kesadaran 

masyarakat luas terkait dengan perbuatan melawan hukum dan peraturan 

lalu lintas. 

1.4.2. Manfaat praktis  

Sebagai pemaparan dan tambahan ilmu bagi pembaca yang memiliki 

keterkaitan dalam bidang peraturan lalu lintas dan tanggung jawab 

Pemerintah. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematis yang digunakan dalam penelitian ini dengan secara singkat 

tentang materi -materi yang dimuat dalam setiap bab dengan rincian sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Di dalam BAB ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematis penelitian yang ingin meneliti dalam penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Di dalam BAB ini memuat landasan teori dan landasan konseptual tentang 

perbuatan melawan hukum dan peraturan lalu lintas. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Di dalam BAB ini memuat tentang metode penelitian yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam BAB ini memuat juga jenis penelitian, data penelitian, teknik 

pengumpulan data, pendekatan penelitian serta teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Di dalam BAB ini memuat tentang jawaban dari rumusan masalah dan penjelasan 

yang dapat menjelaskan jawaban tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Di dalam BAB ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian. 

  


