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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang 

memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan dan pemerataan 

pembangunan yang sedang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu 

masalah yang berskala nasional yang berkembang senada dengan perkembangan 

masyarakat. 

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan 

lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di kota Malang, selama bulan januari sampai 

juni tahun 2011 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 182.Pemicu meningkatnya 

kecelakaan lalu lintas dikarena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan yang berlaku.
1
 Dalam setiap kasus kecelakaan tersebut tidak semua dapat 

diselesaikan, hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh 

kepolisian untuk dapat memproses dan mengadili kasus kecelakaan tersebut. Kasus-

kasus yang tidak terselesaikan tersebut kebanyakan merupakan kasus tabrak lari, hal 

ini dikarenakan minimnya barang bukti dan keterangan yang di dapat polisi untuk 

bisa mengungkap dan menangkap pelaku dari tabrak lari tersebut. 

                                                             
1
 Buku laporan POLRESTA Malang Unit LAKA. 
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Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi 

yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Mereka saling 

mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri, penumpang dan para 

pengguna jalan lain. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat 

dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berprilaku disiplin, sopan dan saling 

menghormati. 

Seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas di singosari, Kecelakaan maut 

melibatkan dua motor yakni, Suzuki Smash, N 3445 DQ dan Suzuki Satria, N 4753 

ZS terjadi di Jalan Raya Banjararum, Singosari, Minggu (20/3) malam. Dua orang 

tewas seketika dalam peristiwa tersebut. Sedangkan dua lainnya mengalami luka-

luka. Korban tewas Tamin, 58 tahun, warga Dusun Gentong RT01 RW02, Desa 

Purwoasri, Singosari dan Rizal Alfarizi, 21 tahun, warga Desa Sumber Mujur RT05 

RW02, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Tamin adalah pengemudi motor Suzuki 

Smash sedangkan Rizal merupakan pengemudi motor Suzuki Satria. Sementara 

korban luka adalah Trisna Fauzi Atmajaya Putra, 16 tahun, warga Jalan Tumapel 

Barat, Singosari dan Johan Marta, 25 tahun.  Diperoleh informasi, kecelakaan 

tersebut berawal saat motor Suzuki Smash yang dikemudikan Tamin berboncengan 

dengan Trisna melaju dari arah Utara ke Selatan. Sampai di Jalan Banjararum (depan 

SPBU) Tamin berniat putar arah. Sehingga begitu melihat kondisi jalan sepi, Tamin 

pun langsung membelokkan kemudinya.  Pada saat bersamaan dari arah selatan ke 

utara tiba-tiba melaju motor Suzuki Satria yang dikemudikan Rizal berboncengan 
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dengan Johan. Jarak yang sangat dekat, seketika  membuat Rizal kaget. Sehingga dia 

langsung menginjak rem. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bodi depan motor 

Suzuki Satria, langsung membentur bodi samping kiri motor Suzuki 

Smash.   Benturan yang sangat keras itu membuat para pengendara motor inipun 

terpental. Bahkan, kerasnya benturan itu membuat tubuh Rizal terseret hingga hingga 

lima meter. Rizal dan Tamin pun tewas seketika dengan luka di kepala sangat 

memprihatinkan. OLeh petugas Pos Lantas Karanglo yang seketika mendatangi TKP, 

kedua korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSSA Malang. Sedangkan 

dua korban luka lainnya, langsung dibawa ke IRD RSSA Malang.
2
 

Kejadian diatas tidak akan terjadi bila pengendara kendaraan bermotor 

berhati-hati dan selalu waspada. Jika pengendara kendaraan bermotor taat pada aturan 

hukum yang berlaku, kejadian tersebut  dapat di cegah atau di hindari. Aturan 

berlalulintas telah di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor  22  

Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bagian ke empat tentang tata 

cara berlalu lintas, diterangkan tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang benar 

dan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Salah satunya aturan 

yang mengenai tata cara berkendara dengan aman dan tidak membahayakan orang 

lain dan diri sendiri di atur dalam pasal 105 dan 106 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

                                                             
2
 Berita “Belok dihajar motor” , http://www.malang-

post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27663:belok-dihajar-motor-

&catid=48:kriminal&Itemid=74, diakses pada tanggal 4 April 2011. 6:39:39 AM 

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27663:belok-dihajar-motor-&catid=48:kriminal&Itemid=74
http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27663:belok-dihajar-motor-&catid=48:kriminal&Itemid=74
http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27663:belok-dihajar-motor-&catid=48:kriminal&Itemid=74
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Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan, kesalahan pengemudi mobil 

sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia 

tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur 

kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain 

yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas 

kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu dijalan yang bersangkutan.
3
 

Ada 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu : 

1. Faktor manusia 

2. Faktor kendaraan 

3. Faktor jalan 

4. Faktor cuaca 

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. 

Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu 

lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap 

arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula 

pura-pura tidak tahu.Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali 

lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka 

kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan 

                                                             
3
 Wirjono Projodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama,  

Bandung, 2003, Hlm. 81 
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mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang 

mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.
4
 

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak 

berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian 

kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab 

lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan technologi yang 

digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor 

kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya 

kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.
5
  

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar 

pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan 

kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai 

jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.
6
 

Faktor cuaca juga mempengaruhi saat berkendara. Contohnya saat hari hujan 

juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih 

jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus 

kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak 

                                                             
4
 “ Kecelakaan lalu-lintas”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas,  25 Maret 2011. 

12:32 WIB. 
5
 Ibid. 

6 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ban
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
http://id.wikipedia.org/wiki/Jarak_pandang
http://id.wikipedia.org/wiki/Penghapus_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Penghapus_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
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pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, 

terutama di daerah pegunungan.
7
 

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal 

yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya 

nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang 

mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya 

dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan pasal 310, pasal 311 telah diatur tentang sanksi bagi pelaku yang menyebabkan 

kecelakaan laulintas dan di pasal 312 diatur tentang sanksi bagi pelaku tabrak lari. 

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap 

adanya kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan 

kematian ialah Penyidik, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan 

mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana tersebut 

menurut kewenangannya yang telah diatur di dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi: 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang :  

a. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana;  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka;   

                                                             
7 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabut
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d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;   

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;   

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi;  

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;  

i. Mengadakan penghentian penyidikan;  

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung  jawab. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi 

dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 

di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf a.  

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 

Di dalam pasal 7 KUHAP tersebut telah diatur kewenangan-kewenangan 

penyidik dalam proses penyidikan dalam hal kasus tindak pidana tetapi kewenangan 

penyidik tersebut juga diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, dikarenakan adanya asas Lex 

specialis derogat leg generali yang artinya peraturan hukum yang khusus 

mengesampingkan peraturan hukum yang umum maka pedoman kewenangan 

penyidik dalam proses penyidikan berpedoman pada Pasal 260 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan yang isinya: 

(1). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan berwenang:  
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a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan 

menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga 

melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau 

hasil kejahatan;  

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 

Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, 

dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;  

d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan 

Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,  Surat 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai 

barang bukti;  

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau 

kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan;   

f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;   

g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;   

h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana 

kejahatan Lalu Lintas; dan/atau  

i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.   

(2). Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam pasal 260 ayat (1) di atas pada kalimat “Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana” yang artinya selain penyidik harus mengacu pada pasal 7 KUHP tentang 

kewenangan penyidik dalam proses penyidikan penyidik juga harus mengacu dalam 

pasal 260 Undang-undang No 22 tahun 2009 juga. Sisi menarik dari kedua pasal 

diatas yang mengatur tentang kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah 

apakah dalam proses penyidikan tersebut penyidik mengunakan kedua pasal tersebut 

sebagai acuan dalam kewenangan penyidik dalam proses penyidikan ataukah 

penyidik mengacu pada salah satu pasal tersbut. 
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Peristiwa tabrak lari hingga mengakibatkan meninggalnya korban dan 

prosedur dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi pandangan 

penulis untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis membuat karya tulis yang 

berjudul Analisis Yuridis Sosiologis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tabrak Lari 

Dari Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Di Kota 

Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 260. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka 

dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas 

permasalahan yang harus diteliti, maka saya sebagai penulis memberi batasan 

penelitiannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya tabrak lari yang mengakibatkan 

kematian di Kota Malang  jika pelaku tidak diketemukan oleh penyidik 

ditinjau dari pasal Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

2. Dalam hal kasus tabrak lari tersebut dihentikan proses penyidikannya oleh 

penyidik, apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik melakukan 

penghentian proses penyidikan kasus tabrak lari tersebut? 
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3. Apa saja kendala yang terdapat pada proses penyidikan pelaku tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas jalan raya tabrak lari yang mengakibatkan kematian di 

Kota Malang jika pelaku tidak ditemukan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap 

pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya tabrak lari yang 

mengakibatkan kematian di Kota Malang  jika pelaku tidak diketemukan oleh 

penyidik ditinjau dari pasal Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar dan pertimbangan penyidik dalam 

penghentian proses penyidikan kasus tabrak lari. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan 

penyidikan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya tabrak lari 

yang mengakibatkan kematian di Kota Malang jika pelaku tidak ditemukan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penulisan yang ada di atas dapat diklasifikasikan manfaat 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini akan menambah manfaat serta keilmuan tentang 

bagaimana proses penyidikan secara langsung yang dilakukan oleh penyidik terhadap 

pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Secara 
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langsung disini maksudnya, secara langsung (praktek di lapangan) apakah ada suatu 

perbedaan tehnik-tehnik agar dapat menuntaskan kasus pidana ini. 

2. Manfaat Praktis 

Agar masyarakat mengetahui dan sadar akan bahaya berkendara di jalan jika 

tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan apa bila peraturan itu tidak di 

patuhi dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa maka 

akibatnya si pengendara yang menyebabkan kecelakaan itu akan dijerat dengan 

hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai bahan penambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana mekanisme proses penyidikan di lapangan 

tentang tidak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan kendala-

kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik terhadap pelaku kasus tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Serta sebagai prasyarat untuk 

penulisan Tugas Akhir dan penyelesaian studi strata 1 (S1) di fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Bahwa jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mencari, melihat, dan 
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mengkaji hukum sebagai perilaku dan kebiasaan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Artinya dalam hal ini adalah tentang Proses Penyidikan Terhadap 

Pelaku Tabrak LariDari Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Mengakibatkan 

Kematian Di Kota Malang. Data-data itu di dapatkan dan diambil dari penelitian 

penulis di lapangan dengan berpedoman pada pustaka dalam pengumpulan data. 

2. Lokasi Penelitian 

Sehubungan permasalahn yang di angkat oleh penulis, maka penulis 

memilih kantor Polisi Resor Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Dikarenakan 

setiap tahun jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor yang ada di jalan 

raya kota Malang terus meningkat, peningkatan tersebut tidak di imbanginya 

dengan kesadaran pengemudi akan keselamatan ketika berkendara di jalan raya. 

Sebagai bukti pengalaman yang pernah saya lihat adalah maraknya kebut-kebutan 

di jalan raya yang ujung-ujungya adalah kecelakaan lalu lintas, dan pengalaman 

yang kedua banyak pengemudi yang tidak memakai kelengkapan seperti helm 

sebagai alat pelindung kepala sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak di 

inginkan. Oleh karena itulah saya memilih tempat penelitian di kota Malang 

karena kepadatan jumlah kendaraan yang terus meningkat tanpa di imbangi dengan 

kesadaran pengemudinya untuk menjaga dirinya dan orang lain dari akibat 

kecelakaan lalu lintas. 
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3. Sumber Data 

Langkah-langkah yang di ambil dalam melakukan penulisan ini adalah 

menggunakan bahan kajian berupa : 

a. Data Primer 

Di dapatkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis data-data, fakta-fakta dan bahan menggunakan peraturan 

perundang-undangan seperti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 231, 232, 

227, 260, dan 312, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana / 

KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana / KUHP) pasal 1, 6, 7, 8, 

16, 17, 18, 20, 24, 39, 40, 75, 106, 107. Selain itu penulis juga 

menggunakan data yang di peroleh dari hasil wawancara secara langsung 

dengan penyidik setelah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. 

b. Data Sekunder 

Data yang mendukung serta melengkapi data primer di atas. Data 

pendukung tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, internet 

browsing, berkas-berkas dari kepolisian dan. 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, 

pengamatan tidak langsung untuk memperoleh data penelitian yang menggunakan 

beberapa cara yaitu : 

a. Observasi 

Observasi ini merupakan pengambilan data yang diperoleh dengan cara 

melihat dari dekat, yang dimaksud obyek dari dekat yaitu peneliti 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

atau fenomena yang di selidiki. Hal ini berarti peneliti harus terjun 

langsung mengamati obyek, survey tempat kejadian perkara dan 

mengajukan pertanyaan terhadap obyek penelitian yakni penyidik dari 

pihak kepolisian yang bernama bapak Manan sebagai penyidik pembantu, 

korban, dan pelaku sebagai obyek penelitian. 

b. Wawancara 

Dilakukan untuk menyajikan konstruksi saat sekarang suatu kontrak para 

pihak yang menjadi obyek wawancara oleh peneliti, dengan mengajukan 

pertanyaan yang sudah tersusun dan disiapkan sebelumnya dalam bentuk 

daftar pertanyaan secara lengkap dan teratur. Wawancara ini dilakukan 

untuk memperoleh data informasi atau keterangan yang diharapkan bias 

membantu dalam menemukan masalah-masalah yang akan dianalisis. 

Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara akan 
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ditujukan kepada para penyidik unit laka polresta Malang yang bernama 

Aiptu Joko Agus S,H sebagai penyidik dan bapak Manan sebagai penyidik 

pembantu 

c. Studi Dokumentasi 

Dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan 

proses proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan 

kematian korban di kota Malang, dan tehnik ini digunakan untuk 

memperoleh data sekunder. Data sekunder dalam hal ini adalah studi 

kepustakaan, internet browsing, studi website, berkas-berkas kepolisian 

dan serta sumber bahan lain yang terkait dengan permasalahan yang akan 

di teliti. 

5. Tehnik Analisa Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis diskriptif, 

dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan 

melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek dan 

hubungannya satu sama lain.
8
 Sehingga dapat memberikan gambaran tentang suatu 

gejala/ agar dapat tersimpulkan masalah yang ada untuk dianalisis dan mendapatkan 

cara penyelesain yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. 

                                                             
8
I Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 174 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari (empat) bab yang tersusun secara 

berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan pembahasan yang sistematis. Mulai dari 

bab I sampai dengan bab IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang yakni memuat alasan-alasan 

yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian yang berdasarkan permasalahan 

yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pernyataan yang spesifik terhadap 

permasalahan yang akan diteliti serta merupakan dasar penulisan tugas akhir. Tujuan 

penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa yang dicapai peneliti. Manfaat 

penulisan, merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode 

penulisan yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dan 

teknik menganalisis hasil penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan teori-teori 

maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun 

literatur-literatur yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang akan 

diberlakukan pada penelitian ini. Teori-teori yang dipergunakan antara lain berkaitan 

dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyelesaian kasus 
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tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian di kota 

Malang. Teori-teori tersebut meliputi yang pertama menenai tinjauan umum 

mengenai penyidik dan prosedur penyidikan yang berisi pengertian penyidik, tugas 

dan kewenangan penyidik, pengertian proses penyidikan, dan prosedur penyidikan. 

Yang kedua meliputi tinjauan tentang peraturan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas 

yang berisi tentang pengertian lalu lintas dan ruang lingkup peraturan lalu lintas, dan 

pengertian kecelakaan dan tanggung jawab pengemudi. Yang ke tiga meliputi 

tinjauan teoritis mengenai tabrak lari sebagai tindak pidana, dan yang ke empat 

meliputi tinjauan tentang penghentian penyidikan. 

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan permasalahan yang 

diangkat oleh penulis serta di analisis secara deskriptif kualitatif yang berkaitan 

dengan permasalahan tersebut. Adapun gambaran analisis penulis lebih di fokuskan 

pada penyidik polisi dalam proses penyidikan mengenai bagaimana proses 

penyidikan tersebut agar pelaku tersebut mempertanggung jawabkan perbutannya dan 

apa saja kendala yang di dapatkan dan di hadapi dalam proses penyidikan tindak 

kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian di kota Malang. 

BAB IV PENUTUP  

 Bab ini merupakan bab terahir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran pennulis dalam 



18 
 

menanggapi permasalahan yang telah di angkat penulis yaitu mengenai berjudul 

proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana 

kecelakaan lalu lintasjalan raya yang menyebabkan kematian di kota Malang 

 

 

 

 


