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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan berlalu lintas Masyarakat Indonesia telah memiliki suatu ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan hukum 

ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran agar tertib dalam berlalu 

lintas dan agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dapat 

dicegah dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukuman pidana. 

Namun tentu saja walaupun telah memiliki aturan yang jelas mengenai lalu lintas 

dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas tetap dapat terjadi tanpa adanya unsur 

kesengajaan. 

 

Tindak pidana lalu lintas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau lebih yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pelaku disanksi dengan 

hukuman badan dan/atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Kecelakaan merupakan suatu bentuk dari tindak pidana lalu lintas. Kecelakaan 

terjadi diakibatkan oleh pelaku, baik disengaja ataupun karena kealpaannya 

mengakibatkan kerugian materil, luka-luka, dan/atau korban jiwa dalam dunia lalu 

lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih merujuk pada suatu hal yang 
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terjadi secara tidak sengaja atau culpa. Maksud dari arti culpa adalah “kesalahan 

pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, 

yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti 

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja 

terjadi.
1
 

 

Ketentuan Pasal 229 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa : "Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, 

ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan". Merujuk 

pada pasal tersebut, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu manusia, kendaraan, infrastruktur, dan iklim/cuaca. Berdasarkan 

artikel dari website resmi Badan Intelijen Negara, melihat pada Outlook 2013 

Transportasi Indonesia, penyebab terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah 

faktor manusia yang lalai ketika mengendarai kendaraan bermotor yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian materil, 

luka-luka, maupun korban jiwa.
2
 Seperti apa yang tercantum dalam Pasal 227 

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

dalam hal kecelakaan lalu lintas, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

wajib untuk melakukan penanganan kecelakaan dengan melakukan pengolahan 

tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan 

perkara. Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

                                                           
1
 Projodikoro, Wirjono. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Eresco. 2003. hlm 122. 

2
www.bin.go.id/awas/detil/1974/4/21/03/203/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-

ketiga diakses pada 10 desember 2014 

http://www.bin.go.id/awas/detil/1974/4/21/03/203/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga
http://www.bin.go.id/awas/detil/1974/4/21/03/203/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga
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penegak hukum dan pelaksana undang-undang memiliki kewajiban untuk 

dilakukannya proses hukum dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.  

 

Penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas menurut pasal 229 

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

yaitu : 

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: 

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; 

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau 

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat. 

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau 

barang. 

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan 

kendaraan dan/atau barang. 

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau 

luka berat. 

(5) Kecelakaan Lalu Lintas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta 

ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. 

 

Ketentuan Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud 
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dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada 

pengaplikasian Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan berjalan tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang 

tersebut.  

 

Tidak semua proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas sesuai dengan 

Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Lampung Daerah Lampung resor Kota Bandar 

Lampung didapati sepanjang Januari sampai Desember 2014 terdapat 431 perkara 

kecelakaan lalu lintas, namun hanya terdapat 25 perkara yang dilimpahkan  ke 

Jaksa Penuntut Umum atau di P-21.
3
 Sedangkan terdapat 301 perkara kecelakaan 

lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan atau melalu konsep Alternatif 

Dispute Resolution (ADR). Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: 

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. 

 

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial 

melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui 

upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu 

bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Perlu diketahui, mediasi merupakan 

suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu 

kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk 

menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus 

                                                           
3
Data Jumlah Laka Lantas, Korban, Penyelesaian Perkara Laka Lantas dan SP2HP Polresta Kota 

Bandar Lampung Januari-Desember 2014 
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diselesaikan melalui proses hukum. Dengan kata lain keadilan restoratif benar-

benar digunakan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas meski dalam 

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

tidak mengatur mengenai keadilan restoratif itu sendiri. 

 

Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dilakukan dengan 

mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, maka dilakukanlah 

mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian. Apabila telah tercapai 

perdamaian maka perkara kecelakaan lalu lintas dinyatakan selesai dan tidak 

dilanjutkan ke proses peradilan pidana yang sesuia dengan peruturan perundang-

undangan. 

 

Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip 

utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi 

warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak 

atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.
4
 

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar 

peradilan di mana pelaku dan korban dipertemukan untuk diadakan mediasi di 

antara mereka sehingga didapatkan suatu kesepakatan yang menghasilkan 

perdamaian antara pelaku dan korban dan perkara tersebut dinyatakan selesai. 

Karakteristik model keadilan restoratif adalah sebagai berikut yaitu: 

1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan 

diakui sebagai konflik; 

                                                           
4
Herlina, Apong. et al. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 353 
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2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban 

pada masa depan; 

3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 

4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi 

sebagai tujuan utama; 

5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar 

hasil; 

6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 

7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; 

8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun 

penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong 

untuk bertanggung jawab; 

9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman 

terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; 

10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan 

ekonomis; dan 

11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
5
 

 

Ada 4 (empat) jenis penerapan keadilan restoratif yang dikenal dibeberapa negara 

yang dianggap sebagai pioneer penerapan keadilan restoratif, yaitu: 

a. Victim Offender Mediation (VOM) 

b. Family Group Conferencing (FGC) 

c. Circles 

                                                           
5
Mardiah, Ainal. dkk. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam 

Pengadilan Anak. (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala Vol.I Tahun I No.1 Agustus 

2012). hlm.5 
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d. Reparative Board/ Youth Pane
6
 

  

 Model keadilan restoratif di atas memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan 

perkara kejahatan dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari 

suatu kejahatan. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menitikberatkan 

pada penggantian kerugian diderita korban atau para korban dan masyarakat 

terdekat oleh pelaku. Inti dalam proses keadilan restoratif adalah korban, 

masyarakat dan pelaku aktif membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan 

akibat yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan. 

 

Keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas sudah dikenal dan 

diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Sebagai contoh, ketika seorang 

pengendara menabrakan kendaraannya terhadap orang lain yang mengakibatkan 

orang lain tersebut mengalami kerugian materil, cidera, luka-luka, ataupun 

meninggal dunia, para pelaku memberikan santunan atau perhatian sebagai 

tanggung jawab atas apa yang ia lakukan terhadap diri korban. Hal di atas 

dilakukan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, yang di kemudian hari 

menjadi suatu respon positif bagi para penegak hukum. 

 

Keadilan restoratif menjadi suatu anjuran yang diberikan pihak kepolisian 

terhadap para pihak yang terlibat di dalam sebuah kecelakaan lalu lintas agar 

dapat menyelesaikannya dalam suatu proses kekeluargaan yang mendapatkan win-

win solution terhadap kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum. Tentu 

ini sangatlah tidak sesuai dengan asas legalitas dari suatu aturan hukum, di mana 

tidak adanya suatu pengaturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

                                                           
6
 Ibid 
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tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan mengenai konsep 

penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif. 

Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian 

sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan jelas telah keluar dari kewenangannya dalam 

melaksanakan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang bila ditelaah 

merupakan suatu bentuk Abuse of Power atau penyalahgunaan kewenangan yang 

telah diberikan kepadanya. 

 

Ketika menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, setiap anggota kepolisian 

memiliki keterikatan terhadap norma atau kaidah untuk melaksanakan 

kewajibannya sebagai penegak hukum. Seperti das sollen yang merupakan suatu 

kenyataan normatif (apa yang seyogyanya), yakni suatu keharusan yang wajib 

dijalankan, bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa 

yang seharusnya atau seyogyanya terjadi.
7
 Dengan begitu setiap anggota dari 

lembaga kepolisian wajib untuk menyatakan sesuatu yang benar adalah benar dan 

yang salah adalah salah, tanpa memutarbalikan fakta sebagai suatu kepentingan 

dan tanpa melihat akhir dari apa yang timbul dari setiap kewajibannya sebagai 

aparat penegak hukum dan pelaksana undang-undang. Namun seorang polisi juga 

seorang manusia, yang terkadang tidak hanya menggunakan akal logika dalam 

menjalankan tugasnya demi tercapai tujuan penegakan hukum tetapi juga 

menggunakan hati nuraninya. Das sein adalah suatu kenyataan perilaku ketika 

dorongan nurani terlahiriahkan.
8
 Dapat dikatakan polisi adalah selain seorang 

aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari masyarakat, sehingga dalam 

                                                           
7
 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty. 1999. hlm. 16 

8
 Sadjiono. Etika Profesi Hukum. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2008. hlm. 59 
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menyelesaikan suatu permasalahan yang menurutnya dapat diselesaikan dengan 

cara yang dipilih dan sesuai dengan para masing-masing pihak terkait tetapi tetap 

tidak keluar dari jalur peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. 

 

Melihat seperti apa yang telah dijelaskan maka timbul suatu pertanyaan 

bagaimana cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan 

melalui pendekatan keadilan restoratif tersebut dapat dilakukan, sedangkan dalam 

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

tidak mengatur mengenai konsep keadilan restoratif. Tanpa adanya suatu tata cara 

ataupun aturan yang jelas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui 

pendekatan keadilan restoratif ini akan menimbulkan suatu polemik bagi penegak 

hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tentunya penyelesaian 

kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif akan menuai 

berbagai dampak positif maupun negatif terhadap aparat penegak hukum dan 

masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dilakukan suatu kajian mengenai dampak 

implementasi keadilan restoratif dalam hal ini untuk menemukan berbagai 

kemungkinan dampak dari jenis pendekatan penyelesaian tindak pidana ini. 

 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan 

penelitian dengan yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul "Analisis 

Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif 

(Studi Di Kota Bandar Lampung)". 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan 

keadilan restoratif? 

b. Bagaimanakah dampak bagi korban, pelaku, dan masyarakat dari proses 

penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif di 

Kota Bandar Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang Lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil 

dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang 

ruang lingkupnya membahas penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui 

keadilan restoratif di Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ataupun peraturan lain yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Tempat penelitian skripsi ini adalah 

pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung khususnya pada Lembaga Kepolisian 

Resor Kota Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 

2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui 

pendekatan keadilan restoratif. 

2. Untuk mengetahui dampak bagi korban, pelaku, dan masyarakat dari proses 

penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif di 

Kota Bandar Lampung 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun 

masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam 

dua bentuk, yaitu :  

1. Secara Teoritis 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan penerapan keadilan restoratif terhadap proses penyelesaian kecelakaan 

lalu lintas sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah 

hukum yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan 

gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai 
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tata cara penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan keadilan 

restoratif. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka Teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang sangat 

relevan untuk penelitian.
9
Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini 

adalah mencakup teori keadilan restoratif. 

 

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran 

yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan 

pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan 

mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat 

ini.
10

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip 

utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi 

warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak 

atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.
11

 

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran 

terhadap manusia dan relasi antar manusia.  

 

                                                           
9
 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. hlm.125 

10
 Achjani Zulfa, Eva. 2009. Keadilan Restoratif. Depok: Badan Penerbit FHUI. hlm. 3 

11
 Herlina, Apong. et al. Op. Cit. hlm. 353 
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Tujuan utama dalam penerapan konsep keadilan keadilan restoratif adalah untuk 

memperbaiki ataupun mengembalikan kerugian korban seperti sediakala, 

pengakuan oleh pelaku mengenai perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan 

menyelesaikan konflik secara damai melalui sebuah kesepakatan. Apabila tidak 

terjadinya kesepakatan damai meskipun pelaku sudah mengakui kesalahannya dan 

bersedia membayar kerugian kepada korban, maka pendekatan keadilan restoratif 

untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara kecelakaan lalu lintas 

dinyatakan gagal dan harus dilakukan penyelesaian melalui proses hukum yang 

berlaku. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui pengertian keadilan restoratif yang bila 

diartikan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan dan perkara hukum di luar proses peradilan berupa mediasi untuk 

mengembalikan keadaan korban menjadi sediakala dan menghasilkan kesepakatan 

antara masing-masing pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum tersebut 

agar dapat menyelesaikan perkara kecelakaan tersebut dengan cara membuat 

kesepakatan damai yang merupakan mufakat dari sebuah musyawarah. Serta 

penerapan konsep keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk 

mengembalikan kerugian korban seperti sediakala dan menghindarkan pelaku dari 

proses hukum perbuatan pidana yang ia lakukan dengan cara yang menyelesaikan 

pemasalahan tersebut melalui kearifan dan kebijaksanaan pelaku, korban, dan 

masyarakat. 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin tahu akan diteliti.
12

 Adapun konseptual yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini antara lain: 

a. Analisis 

Analisi menurut penjelasan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud 

dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
13

 

b. Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan 

kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan 

lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kelalaian pengguna 

jalan, ketidak layakan kendaraan, ketidaklayakan jalan atau infrastruktur, dan 

iklim/lingkungan. 

c. Keadilan Restoratif 

Keadilan restoratif merupakan suatu, proses penyelesaian tindakan 

pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan 

                                                           
12

 Soekanto, Soerjono. Op.Cit. hlm: 132 
13

 Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Jakarta : Balai Pustaka. 1997. Hlm. 32 
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pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk 

bersama-sama berbicara.
14

 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

Untuk mempermudah dan memahami terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka sistematika penulisan tersusun sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, yang dilengkapi dengan 

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar tentang pengertian-pengertian umum serta pokok 

bahasan. Bab ini menguraikan tentang keadilan restoratif, tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas dan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas  

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

serta analisis data. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice, Cetakan Pertama. Bandung:Refika Aditama. 2009. hlm 180 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya 

penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui keadilan restoratif dan mengetahui 

dampak dari proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan 

keadilan restoratif di Kota Bandar Lampung. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan 

yang dilakukan oleh penulis.  

 


