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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, telah mempengaruhi 

pola kehidupan manusia di Indonesia, termasuk juga dalam hal meningkatnya 

arus mobilisasi masyarakat yang menggunakan angkutan jalan. Mengingat 

jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar dan angkutan yang paling 

mudah dijangkau adalah angkutan jalan, maka alat angkutan ini paling banyak 

digunakan oleh masyarakat. Hal ini akan menimbulkan terjadinya kepadatan, 

baik pada alat angkut maupun jalan rayanya. 

Angkutan jalan raya bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu angkutan 

barang maupun angkutan orang. Dua macam angkutan jalan ini selalu saja 

banyak digunakan, karena memang sarana transportasi yang paling mudah dan 

memiliki biaya yang relatif murah adalah dengan menggunakan angkutan 

jalan jika dibandingkan dengan alat transportasi yang lain. Pada 

perkembangannya lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, 

karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari 

satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana 

transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu 

lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun 

karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun 

kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.  

1 
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Pengertian kecelakaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 

kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.1 Di dalam ilmu hukum 

pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila 

korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia. 

Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang merupakan suatu  

tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. 

Di dalam Pasal 359 dinyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya 

menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.2

Sedangkan dalam Pasal 360 dinyatakan:3  

(1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain 
mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. 

 (2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-
luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau 
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama 
waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda 
paling tinggi tiga ratus rupiah”.  

 
Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat 

kecelakan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas 

perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, 

                                                 
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, hal 202. 
2  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
3  Ibid. 
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perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh 

kesalahan korban dalam berkendaraan di jalan raya, pelaku yang 

mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak 

pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas, yang 

unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita 

luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Hal ini mempunyai maksud 

meskipun tidak ada kesengajaan dari pembuatnya, tetap saja sudah masuk 

dalam kualifikasi Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP.  

Pada perkembangannya, pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini 

banyak yang memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban 

tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, 

apalagi jika pembuat tindak pidananya adalah orang yang mempunyai 

kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses 

persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pembuat tindak 

pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban 

atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan 

umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di 

rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia 

memerlukan biaya pemakaman. Santunan memang tidak akan mengembalikan 

nyawa seseorang yang telah meninggal tetapi pemberian santunan sangat 

bermanfaat terutama jika korban meninggal tindak pidana lalu lintas jalan 

tersebut adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga.  
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 

99.  

Perumusan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:4

 
Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: 
 
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 

pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas 
permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan 
perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan 
tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, 
permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim 
menjatuhkan putusan. 

 
Sedangkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

menyatakan: 

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara 
gugatannya pada perkara pidana dimaksud dalam Pasal 98, maka 
pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk 
mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan 
tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh 
pihak yang dirugikan. 

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang 
mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan 
tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang 
penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan 
oleh pihak yang dirugikan. 

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat 
kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat 
kekuatan hukum tetap. 

 
Berdasarkan isi pasal-pasal tersebut di atas, maka santunan pada 

dasarnya menjadi hak korban tindak pidana yang dirugikan atas terjadinya 

                                                 
4 Ibid.  
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tindak pidana yang menimpa dirinya termasuk juga dalam tindak pidana lalu 

lintas jalan, sehingga  santunan itu memang sudah seharusnya diberikan oleh 

pembuat tindak pidana lalu lintas jalan kepada korbannya. Pemberian 

santunan kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan ini nantinya akan 

dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sebagai alasan 

yang meringankan bagi terdakwa. Jadi antara pemberian santunan bagi korban 

tindak pidana lalu lintas jalan dengan pertimbangan hakim terdapat 

keterkaitan. Pembuat tindak pidana lalu lintas jalan yang memberikan 

santunan kepada korbannya akan dianggap hakim bahwa pelaku telah 

memberikan suatu bentuk perhatian kepada korbannya. Sebaliknya jika tidak 

ada pemberian santunan, maka hakim tidak akan mempertimbangkan pembuat 

tindak pidana lalu lintas jalan telah memberikan suatu bentuk perhatian 

kepada korbannya.  

Pada akhirnya pemberian santunan kepada korban tindak pidana lalu 

lintas jalan mempunyai arti yang sangat penting. Santunan tersebut nantinya 

akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya sebagai 

alasan yang meringankan bagi terdakwa. Hal inilah yang ingin diteliti oleh 

penulis dalam suatu penulisan hukum yang mengambil judul: 

“PENYANTUNAN BAGI KELUARGA MENINGGAL ATAU LUKA 

BERAT KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA 

DENGAN PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM “. 
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B. Perumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi akan digunakan dalam 

penulisan hukum maka sangat diperlukan sekali suatu perumusan masalah. 

Suatu masalah sebenarnya merupakan suatu proses yang mengalami halangan 

di dalam mencapai tujuannya. Biasanya halangan tersebut hendak diatasi, dan 

hal inilah yang antara lain menjadi tujuan penelitian.5  

Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran 

atau mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. 

Perumusan masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan 

dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah 

dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas 

lebih lanjut dalam pembahasan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah implementasi pemberian santunan yang berkaitan dengan 

korban tindak pidana lalu lintas jalan? 

b. Apakah pemberian santunan dari pembuat tindak pidana lalu lintas jalan 

akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya? 

 

 

 

                                                 
5 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 

109. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, 

yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui implementasi pemberian santunan, apabila 

dikaitkan dengan korban tindak pidana lalu lintas jalan 

b) Untuk mengetahui kedudukan pemberian santunan oleh pelaku tindak 

pidana lalu lintas jalan kepada korban yang mengalami luka-luka baik 

itu luka berat atau luka ringan dan korban  meninggal dunia, terhadap 

putusan hakim. 

2. Tujuan Subyektif  

a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama 

mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b) Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya sebagai bahan 

dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat 

pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan 

tentang pemberian santunan dari pembuat (terdakwa), keluarganya, 

ataupun pihak lain kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan yang 

menderita luka atau meninggal dunia, dalam hubungannya dengan 

putusan hakim. 

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak 

yang berkepentingan pada khususnya dalam memahami pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas jalan mengenai 

pemberian santunan kepada korban meninggal atau luka berat tindak 

pidana lalu lintas sebagai alasan yang meringankan. 
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E. Landasan Teoritis 

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh 

aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.6

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam 

WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak 

ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu, 

oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah 

itu.7

Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi, merumuskan 

bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah “Tindakan yang menurut sesuatu 

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 

dihukum”.8  

“Tindak pidana” disebut Moeljatno sebagai “perbuatan pidana” yang 

pengertiannya adalah:9

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana. Unsur-unsur atau elemen perbuatan 
pidana adalah : 
(1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan). 
(2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
(3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

                                                 
6 RM. Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar 

Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28. 
7 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hal 67. 
8 Ibid, hal. 72 
9 Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 54 

dan 63. 
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(4) Unsur melawan hukum yang obyektif. 
(5) Unsur melawan hukum yang subyektif. 

 
 Sedangkan pengaturan lalu lintas jalan terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 

yang mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992.  

Pengertian “lalu lintas” dan pengertian “jalan” menurut Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:10

(1) Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. (Pasal 1 
angka 1 UU No. 14 Tahun 1992) 

(2) Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. (Pasal 1 
angka 4 UU No. 14 Tahun 1992)       

 
Pengertian lalu lintas jalan adalah suatu aktivitas gerak kendaraan, 

orang, dan hewan di jalan, sedangkan jalan yang dimaksudkan di sini adalah 

jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum. Hal tersebut dapat diketahui 

setelah kita memahami pengertian lalu lintas dan pengertian jalan seperti yang 

telah dijelaskan di atas. 

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pengertian lalu lintas jalan, 

maka dapat didefinisikan tindak pidana lalu lintas jalan. Tindak pidana lalu 

lintas jalan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang nyata-nyata 

perbuatan tersebut dilarang dalam suatu aturan hukum dan ada sanksi pidana 

terhadap pembuatnya serta perbuatan itu berakibat terjadinya kerugian bagi 

korban dan perbuatan tersebut terjadi pada saat adanya aktivitas gerak 

                                                 
10 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas. 
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kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Sedang jalan yang dimaksudkan di sini 

adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum. 

Santunan yaitu uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena 

kecelakaan tang mengakibatkan luka atau kematian.11 Pengganti kerugian 

maksudnya adalah untuk mengembalikan sebagian atau seluruh biaya yang 

telah dikeluarkan oleh korban tindak pidana lalu lintas jalan maupun terhadap 

segala bentuk kerusakan barang-barang yang diakibatkan terjadinya tindak 

pidana tersebut. 

Terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan yang melanggar Pasal 359 dan 

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melibatkan dua 

pihak yaitu pelaku atau pembuat tindak pidana lalu lintas dan korbannya. 

Korban ini yang mengalami luka maupun yang meninggal dunia atau mati. 

Sebagai rasa tanggung jawab, maka pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini 

memberikan santunan atau pemberian ganti rugi kepada korbannya tersebut. 

Santunan ini tentunya sangat bermanfaat bagi korban karena dapat membantu 

korban berobat ke rumah sakit bagi yang menderita luka-luka atau luka berat 

dan sebagai ganti biaya pemakaman dan uang duka cita bagi yang meninggal 

dunia. Pemberian santunan ini sebagai bentuk perhatian dari pembuat tindak 

pidana lalu lintas jalan maupun oleh keluarganya kepada korbannya. Menurat 

Hakim hal ini termasuk sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa. 

Dasarnya adalah sikap pribadi Hakim yaitu unsur kemanusiaan bahwa 

pembuat tindak pidana lalu lintas jalan atau keluarganya telah memberikan 

                                                 
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op. Cit. Hal. 997.  
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santunan bagi korban atau keluarganya sehingga dianggap pantas 

mendapatkan hal yang meringankan dari putusan pidananya.  

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Marpaung menjelaskan mengenai tiga unsur ganti rugi, yang 

dimuat dalam bukunya yang berjudul “Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan 

Rehabilitasi dalam Hukum Pidana”, yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah 

segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan satu 

Terjadinya  
Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan  

(Melanggar Pasal 359 atau Pasal 360 
KUHP)

Korban Mati atau 
Meninggal Dunia 

Korban Luka  

Pelaku atau Pembuat  

Pemberian Santunan 
oleh Pembuat, 

Keluarganya atau 
Pihak Lain 

Dipertimbangksn Hakim 
dalam Memutus Perkara 

Tindak Pidana Lalu 
Lintas Jalan 

Sebagai Alasan 
yang Meringankan 
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pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang. Sedangkan 

bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan.12   

Menurut Hanafi Asmawie, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya kerugian 

menurut KUHAP diatur di dalam Pasal 99 KUHAP yang menyebutkan, bahwa 

kerugian itu berarti biaya yang telah dikeluarkan. Pengertian ini 

termasuk/meliputi diantaranya biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat 

(dengan contoh konkret: membuat gigi palsu, pengecatan/ pengetokan mobil) 

yang langsung diderita oleh saksi korban.13  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. 

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum sosiologis. Dengan metode pendekatan hukum 

sosiologis, peneliti ingin mengkaji masalah pemberian santunan bagi 

keluarga meninggal atau luka berat kecelakaan lalu lintas baik dari 

perspektif hukum yang berlaku maupun implementasinya di masyarakat. 
                                                 

12 Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4  
13 M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: 

Sinar Grafika, hal. 3 
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2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif.14  

3. Lokasi penelitian  

Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengadakan 

penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan 

bahwa di Pengadilan Negeri Surakarta, penulis dapat memperoleh data dan 

informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, selain 

tempatnya mudah dijangkau oleh penulis.   

4. Jenis data 

a. Data primer  

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara 

langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan 

nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek 

yang diteliti. Data yang diperoleh peneliti belum diolah dan diuraikan 

orang lain yang diperoleh dan dipertegas dengan keterangan serta 

penjelasan dari nara sumber yang mempunyai kewenangan 

berhubungan permasalahan yang penulis teliti.  

b. Data sekunder  

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku 

atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek 

penelitian.15

                                                 
14 Deskriptif, yaitu Penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu 

pada saat tertentu. Lihat Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 
Jakarta: Sinar Grafika, hal.8  
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Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas:  

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari KUHP, KUHAP, DAN 

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas Jalan dan Angkutan 

Jalan. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

3) Badan hukum tersier, yaitu badan hukum yang memberikan 

kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum dan ensikopedia.  

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga 

instrumen ini: wawancara dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh 

data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan 

data sebagai berikut:  

a. Wawancara (interview) 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi 

                                                                                                                                      
15 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardino, 2004, Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan      
    Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.  
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atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian.16   

b. Studi Kepustakaan (library research) 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, 

menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan 

masalah yang penulis teliti. 

6. Tehnik Analisa Data 

Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif.17 Data 

yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian 

dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan 

seterusnya diambil kesimpulan. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang 

tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai 

skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis 

besar dalam 4 (empat) bab, yaitu: 

                                                 
16 S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 

113.  
17 Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan 
perilaku nyata. Lihat Soerjono Soekanto, Op. Cit.,  hal 31. 
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Bab Pertama mengenai Pendahuluan dari yang terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua berupa Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Bidang Lalu Lintas Jalan yang 

meliputi: Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana, Pengertian dan Macam 

Tindak Pidana Bidang Lalu-Lintas Jalan, Pelaku dan Korban Tindak Pidana 

Lalu-Lintas Jalan. Tinjauan Umum Tentang Luka dan Mati yang terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu Luka yang meliputi: Pengertian Luka, dan Jenis-Jenis 

Luka. Mati yang meliputi: Pengertian Mati, dan Penyebab Kematian. Tinjauan 

Umum Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Pengadilan yang meliputi: 

Kekuasaan Kehakiman, Jenis-Jenis Putusan Pengadilan, Syarat atau Isi 

Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

pengadilan.  

Bab Ketiga mengenai hasil penelitian penulis, yang meliputi pengertian 

santunan berkaitan dengan korban tindak pidana lalu lintas jalan dan juga 

mengenai pemberian santunan dari pembuat kepada korban sebagai 

pertimbangkan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas jalan. 

Bab Keempat akan dikemukakan mengenai kesimpulan dari semua 

permasalahan yang telah diuraikan dan juga mengenai saran-saran terhadap 

adanya pemberian santunan bagi korban yang kemudian akan 

dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas 

jalan. 
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