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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau

seluruh wilayah Indonesia.1 Kemajuan dan kelancaran transportasi sangat

berperan sebagai sarana pendorong penyebaran kebutuhan pembangunan hingga

ke pelosok tanah air. Jenis transportasi ada tiga, yakni transportasi darat, laut, dan

udara. Sebagian besar masyarakat lebih memilih transportasi darat karena

dianggap lebih aman, praktis, ekonomis, dan relatif tidak memakan waktu yang

lama. Adapaun yang termasuk dalam jenis transportasi darat adalah mobil, sepeda

motor, sepeda, bis, angkutan umum, kereta api, dan lain-lain. Mobil merupakan

salah satu alat transportasi yang paling banyak kita jumpai di jalan raya. Tidak

bisa kita pungkiri bahwa alat transportasi sangat berperan penting dalam

kehidupan sehari-hari terutama mobil. Mobil merupakan alat transportasi darat

yang dapat kita pergunakan untuk berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, dan

berbagai kegiatan lainnya. Pemakai alat transportasi tersebut dari berbagai macam

1 Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, Citra Aditya Bakti,
1998, h. 7

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki (Study Kasus Tugu Tani di Jakarta)Widyananda Altriara Maharani



2

golongan, baik dari golongan ekonomi tinggi sampai rendah, maupun dari yang

muda sampai yang tua. Dalam pemakaian alat transportasi dalam kehidupan

sehari-hari, bagi orang yang memiliki kendaraan sendiri lebih suka memakai

kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, hal tersebut disebabkan karena

kendaraan pribadi dinilai relatif praktis, efisien, dan ekonomis.

Disiplin sangat diperlukan di dalam seluruh aspek kehidupan. Masyarakat

sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai

masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami

manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila

melakukan hal yang sebaliknya, misalnya dalam hal disiplin berlalu lintas.

Masalah kedisiplinan berlalu-lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi

di kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang. Di Indonesia, pemerintah

pernah menyerukan gerakan disiplin nasional dalam kehidupan bermasyarakat

yang dimulai dari disiplin di jalan raya. Salah satu wujudnya yaitu dengan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (diundangkan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 yang mulai berlaku pada

tanggal 22 Juni 2009), atau lebih dikenal sebagai UULJ. Dengan adanya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan Undang-Undang

tersebut sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas, tetapi kenyataannya masih
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banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Asas dan tujuan

pengangkutan melalui jalan umum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, bahwa transportasi jalan

sebagai salah satu moda transportasi nasional yang diselenggarakan berdasarkan

asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipasi, asas

bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, asas mandiri.

Masyarakat pengguna jasa dapat memilih transportasi darat mana yang

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kondisi yang sedemikian pada

satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan

barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar

kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai

dengan keinginan dan kemampuan konsumen.2 Masyarakat sebagai konsumen

pengguna jasa transportasi sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di beberapa tempat dapat dijumpai

sejumlah kendaraan umum seperti angkot atau bus kota yang berhenti

sembarangan padahal terdapat rambu dilarang berhenti, sepeda motor melewati

trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, berjalan melawan arus, berputar arah

sembarangan, berkendara tanpa memiliki surat-surat yang lengkap, kebut-kebutan

dan bermanuver di jalan yang padat. Budaya disiplin sangat diperlukan dalam

mengatur suatu kelompok dalam masyarakat, karena masyarakat Indonesia pada

umumnya belum memiliki kedisiplinan yang baik dalam berlalu lintas.

Pengendara memegang peranan vital dalam berlalu lintas. Di Indonesia, menurut

2 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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data statistik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat jumlah kecelakaan

selama 2010 mencapai 8.059 kasus dengan jumlah korban tewas sebanyak 1.032

orang, luka berat (3.429 orang), luka ringan (5.679 orang). Sedangkan data

menjelang akhir tahun 2011 menyebutkan, dari 8.468 korban kecelakaan di

Jakarta dan sekitarnya, sebanyak 11,04% meninggal dunia. Lalu, sebanyak 2.241

orang luka berat dan sebanyak 5.292 orang luka ringan (62,49%).3 Sedangkan

data Departemen Perhubungan sebesar 86% setiap kecelakaan disebabkan oleh

faktor pengemudi, mulai dari pengendara tanpa perlengkapan yang memadai,

pelanggaran rambu-rambu dan pengatur lalu lintas, teknik dan kemampuan

berkendara yang tidak benar hingga berkendara dalam kontrol yang buruk seperti

mengantuk, mabuk alkohol atau narkoba.4 Deretan angka diatas tentu tidak boleh

dianggap sedikit, karena menyangkut hilangnya nyawa manusia di jalan. Selain

itu kondisi ruas jalan protokol yang rusak parah telah menambah derita para

pengguna jalan, menurut data Direktorat Polda Metro Jaya sedikitnya terdapat

1000 titik ruas jalan berlubang dan rusak parah di Jakarta dan sekitarnya. Dampak

dari buruknya infrastruktur jalan ini, selain berpotensi menambah jatuhnya korban

jiwa, juga dapat menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan.5

3 www.let’s share the road.com, Siaran Pers Road Safety Association Rio Otaviano atas
hilangnya rasa aman dan keselamatan di Jalan berdarkan Data Polda Metro Jaya, tanggal 25
Januari 2012,pukul 08.10 WIB.

4 www.dephum.go.id

5 Data Direktorat Polda Metro Jaya
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Kesadaran dalam berdisplin berlalu lintas di Indonesia sangat kurang, hal

tersebut dapat kita ketahui masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelalaian karena kurang

disiplinnya pengemudi dalam berlalu lintas dapat kita jumpai dengan adanya

kasus kecelakaan mobil Xenia dengan plat nomor kendaraan B 2478 XI yang

dikendarai oleh Afriyani Susanti menabrak 13 (tiga belas) pejalan kaki di trotoar,

termasuk mereka yang baru pulang futsal dari kawasan Monas. Tercatat 4 (empat)

remaja pria, 3 (tiga) remaja wanita, 1 (satu) ibu hamil dan 1 (satu) balita meregang

nyawa akibat kecelakaan maut di Tugu Tani Jakarta Pusat yang terjadi di hari

Minggu siang tanggal 22 Januari 2012 dimana mobil Xenia Hitam yang

dikemudikan Afriyani Susanti tidak terkendali sehingga menghantam 13 (tiga

belas) orang pejalan kaki yang baru usai bermain Futsal di Monas. 8 (delapan)

orang korban tewas di tempat kejadian dan 1 (satu) orang meninggal di Rumah

Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta 4 (empat) orang luka-luka6. Sembilan

orang di antaranya tewas. Dalam mengendarai mobil tersebut Afriyani Susanti

tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang

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

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki

Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang

dikemudikan. Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Surat

6 www.kompas.com, tanggal 23 Januari 2012, jam 08.23 WIB
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Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua jenis, yaitu

Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perorangan dan Surat Izin

Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. Dalam kasus ini yang dimaksud Surat

Izin Mengemudi Kendaaan Bermotor perorangan.

Saat ini Afriyani Susanti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus

kecelakaan tersebut dan telah dikenakan tuduhan berlapis yaitu : menyetir tanpa

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM),

merusak fasilitas umum, dan menghilangkan nyawa 9 orang dalam kecelakaan

maut di kawasan sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat. Ia juga menyetir dalam kondisi

terpengaruh narkoba. Dia dijerat pasal berlapis terkait Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman enam

tahun penjara dan denda Rp 12.000.000,- (dua belas juta), telah menanti masa

depan perempuan 29 tahun itu. Jalanan masih menjadi pembunuh kelas wahid.

Kecelakaan di atas hanya sepenggal kisah dari ribuan tragedi yang menghantui

warga perkotaan.

Banyak faktor menjadi penyebab kecelakaan maut, seperti kecelakaan

mobil Xenia maut di Tugu Tani. Di antaranya pengemudi yang tak

memperhatikan aturan lalu lintas, pengemudi yang berkendara dalam kondisi tak

stabil, kondisi mobil yang kurang prima, kualitas jalan yang buruk, atau tikungan

tajam.7 Menilik kasus kecelakaan mobil yang dikemudian Afriyani Susanti,

kepolisian mengimbau masyarakat untuk meperhatikan aturan berkendara di jalan.

Tak hanya peduli rambu-rambu, tapi juga kondisi kendaran dan stabilitas fisik.

7 www.Penyebab Utama Tragedi Maut Xenia di Tugu Tani _ Akses Dunia.com
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Polisi mengimbau jika mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak mengantuk.

Karena jika dalam kondisi mengantuk konsentrasi akan hilang dan dapat

membahayakan diri sendiri serta orang lain.

Berdasarkan uraian dari latar tersebut rumusan masalah yang diangkat

adalah sebagai berikut :

a. Bentuk dan jenis sanksi apa saja yang bisa dikenakan terhadap

pengendara mobil tersebut dan tanggungjawab pemerintah dalam

menyelenggarakan keselamatan lalu lintas?

b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pejalan kaki akibat

kesalahan dari pengendara mobil?

2. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki (Study

Kasus Tugu Tani) dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek

hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,

kemanfaatan dan kedamaian.8 Keadilan berasal dari kata adil. Kata adil berarti

tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai

8 Rahayu, Pengangkutan Orang, 2009, etd.eprints.ums.ac.id.
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dengan haknya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut

diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian,

merupakan salah satu sifat hukumdisamping kemanfaatan.9 Keadilan dapat

diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau

pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti

memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya

berdasarkan prinsip keseimbangan. Di Indonesia ini keadilan masih lemah dan

masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang harus di adili

dan keadilan di Indonesia ini keadilannya menggunakan keadilan yang sesuai

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban merupakan tujuan utama

daripada hukum. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana kehidupan

bermasyarakat berjalan teratur dan terarah. Untuk menciptakan ketertiban, maka

terlebih dahulu diperlukan kepastian, setelah tercipta kepastian dan ketertiban,

barulah dapat tercipta keadilan. Kepastian hukum menunjuk kepada

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

subjektif. Untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung

oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni substansi hukum, aparatur hukum, dan

budaya hukum. 10 Unsur pertama substansi hukum berbicara tentang isi daripada

ketentuan-ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Unsur kedua adalah aparatur

hukum adalah perangkat, berupa sistem tata kerja dan pelaksana daripada apa

9 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

10 Pendapat M. Lawrence M. Wriedman, Guru Besar Stanford University.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki (Study Kasus Tugu Tani di Jakarta)Widyananda Altriara Maharani



9

yang diatur dalam substansi hukum tadi. Sedangkan unsur yang terakhir adalah

budaya hukum yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya kepastian

hukum adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan

aparatur hukumnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari

kedua unsur diatas, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat

bergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Dan budaya hukum

masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau

kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Substansi hukum, aparatur hukum

serta budaya hukum seperti telah dikemukakan diatas, idealnya harus disinergikan

guna mendorong terwujudnya kepastian hukum di negara hukum manapun di

dunia ini. Satu sama lain harus memiliki sifat saling ketergantungan

(dependency), salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka kepastian hukum sulit

untuk terwujud. Sedangkan dari sisi kemanfaatannya, hukum seyogyanya

membawa kegunaan dalam tata sinergis antara keadilan dan kepastiannya.

Sehingga dalam praktek, hukum membawa akibat (manfaat) terciptanya rasa

terlindung dan keteraturan dalam hidup bersama dalam masyarakat. Kedamaian

dapat diartikan bahwa di satu pihak terhadap ketentraman yang bersifat pribadi

yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketentraman intern. Demi

tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk

memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap

orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya,

serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus
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dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan

hukum secara diskriminatif. Tetapi dalam pelaksanaannya apabila hukum

mengutamakan kepastian hukum, maka penegakannya akan menggeser nilai

keadilan, demikian sebaliknya. Dalam praktik penegakan hukum yang sedang

berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol

dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat.

Pengertian Perlindungan Hukum dalam skripsi ini berkaitan erat dengan

perlindungan terhadap Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang

menetapkan bahwa : ”Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Pengertian Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan

bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pejalan Kaki

adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang

berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi

pejalan kaki ataupun menyeberang jalan.11 Perjalanan pejalan kaki dilakukan

dipinggir jalan. Permasalahan utama ialah karena adanya konflik antara pejalan

kaki dan kendaraan, sehubungan permasalahan tersebut perlu kiranya jangan

beranggapan, bahwa para pejalan kaki itu diperlakukan sebagai penduduk kelas

11 http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
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dua, dibandingkan dengan para pemilik kendaraan. Oleh sebab itu prioritas

pertama adalah, melihat apakah tersedia fasilitas untuk para pejalan kaki yang

mencukupi, kedua bahwa fasilitas fasilitas tersebut mendapat perawatan

sewajarnya. Pejalan kaki berjalan dijalan kendaraan disebabkan karena jalur

pejalan kaki tidak mencukupi atau sesuai. Semua jalan diperkotaan (kecuali jalan

tol) seharusnya dilengkapi dengan jalur pejalan kaki di kedua sisi jalan. Jalur ini

harus dipelihara supaya kondisinya tetap baik. Untuk melindungi pejalan kaki

dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan

menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

Kewajiban pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi

pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian

jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, menggunakan bagian jalan yang

paling kiri apabila membawa kereta dorong, menyeberang di tempat yang telah

ditentukan. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan,

pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan

keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Rombongan pejalan kaki di bawah

pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu

lintas. Pejalan kaki yang merupakan penyandang cacat tuna netra wajib

mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki,

yaitu yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan

akan atau sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki maupun pengendara mobil juga

bisa disebut sebagai konsumen pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
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Secara keseluruhan judul yang diangkat penulisan ini dapat diartikan,

pejalan kaki untuk mencapai tujuannya ingin menggunakan lintasan sedekat

mungkin, dengan nyaman, lancar dan aman dari gangguan. Untuk menjaga

keselamatan dan keleluasaan pejalan kaki, sebaiknya dipisahkan secara fisik dari

jalur lalu lintas kendaraan. Pertemuan antara jenis jalur pejalan kaki yang menjadi

satu kesatuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan keamanan dan

kenyamanan bagi pejalan kaki. Jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat

juga berfungsi sebagai penghidup suatu kota, merupakan tempat untuk

berinteraksi baik dengan sesama manusia maupun dengan kota itu sendiri. Suatu

upaya untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pejalan

kaki selaku konsumen terhadap kasus kecelakaan Tugu Tani.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki (Study Kasus Tugu Tani)“

dipilih karena transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis

dalam memperlancar roda perekonomian, pentingnya transportasi tersebut

tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum bagi

mobilitas orang serta barang ke pelosok tanah air. Keselamatan pejalan kaki perlu

diperhatikan, karena sering terjadi kecelakaan yang menjadi korban adalah pejalan

kaki yang diakibatkan oleh kelalaian pengendara mobil. Lemahnya konsumen

pengguna lalu lintas dan angkutan umum serta didukung oleh kurangnya

pengetahuan konsumen tentang hak-haknya, membuat konsumen semakin banyak

dirugikan.
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4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini ditulis untuk mencari jawaban atas rumusan masalah

yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian tersebut

adalah: untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh

pejalan kaki agar tidak terjadi kecelakaan dan melanggar hak-hak konsumen

pengguna lalu lintas dan angkutan umum. Mengetahui bentuk-bentuk dan jenis

sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada pengendara mobil tersebut.

5. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif

yaitu penelitian yang menjelaskan sebuah penjelasan yang sistematik mengenai

aturan-aturan hukum yang mengatur sebab kategorinya hukum tertentu,

menganalisis hubungan antar peraturan hukum, menjelaskan bidang-bidang

kesulitan dan memungkinkan memperediksi perkembangan ke depan.12 Metode

penelitian hukum ini dipilih karena penelitian hukum adalah menggunakan

pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk

menjawab isu hukum yang dihadapi.13

5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach)

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke 5, Kencana Premada Media
Group, Jakarta,2009. h.32

13 Ibid., h. 35
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Yaitu pendekatan dengan mencari jawaban terhadap

permasalahan yang timbul melalui peraturan perundang-undangan

khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain

yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach)

Yaitu pendekatan Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

“Pendekatan yang dilakukan manakala peneliti atau penulis tidak

beranjak dari aturan hukum yang ada’’14 dipergunakan dalam

usaha menganalisis bahan hukum terkait dengan obyek

permasalahan dalam penulisan ini.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Terkait dalam kasus di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Tugu

Tani, Jakarta Pusat merujuk dari konsep-konsep hukum khusunya

hukum pengangkutan yang dapat diketemukan dalam pandangan-

pandangan sarjana ataupun dokrin-doktrin yang berkenaan dengan

ilmu hukum pengangkutan

5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi

ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat

berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta ,2009, h. 137.
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masalah penulisan penelitan hukum ini, terutama Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dalam Perlindungan Hukum bagi Pejalan Kaki di Jalan Ridwan

Rais, Gambir, Tugu Tani, Jakarta Pusat.

2. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum

pengangkutan maupun para sarjana hukum yang diperoleh dari

literatur-literatur serta dari sumber-sumber yang lain yang berupa

surat kabar, artikel, dan bahan-bahan yang diperoleh melalui media

internet yang berkaitan dengan masalah penulisan ini.

5.3. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam

penuliasan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (literatur

studies) yaitu dilakukan dengan mencari bahan hukum baik bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan

permasalahan yang ada, kemudian setelah bahan hukum diperoleh
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maka bahan hukum dipelajari dan diinventalisir terhadap permasalahan

yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut diolah menjadi satu

berdasarkan sistematika penulisan untuk membuat gambaran yang

jelas terhadap permasalahan yang ada.

5.4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah

metode deduktif yaitu metode dengan menganalisis sumber bahan

hukum dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang

terkait sebagai suatu hal yang umum. Kemudian ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus untuk dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan,

dan dikaji permasalahannya agar mendapatkan gambaran mengenai

sinkronisasi dari semua bahan hukum sehingga didapat kesimpulan

untuk memecahkan permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan

sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan

skripsi kemudian membahas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam

penulisan ini, dilanjutkan dengan penjelasan judul dan diikuti dengan alasan

pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi dan metode yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini.

Bab II. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bentuk-bentuk dan jenis

sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap pengendara mobil tersebut atas
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kerugian korban selaku konsumen pengguna lalu lintas dan angkutan jalan sesuai

dengan Bugerlijk Wetbook (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Bab III. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Upaya Hukum Yang Dapat

Dilakukan Oleh Pejalan Kaki Akibat Kesalahan Dari Pengendara Mobil, terhadap

pihak pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Ridwan

Rais, Gambir, Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Bab IV. merupakan akhir dari uraian dalam penulisan skripsi ini yang

merupakan bab penutup. Bab IV memuat hasil pembahasan dari bab-bab

sebelumnya, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam

penulisan skripsi ini. Setelah ditarik kesimpulan maka diberikan beberapa saran

yang merupakan pokok pikiran sebagai pandangan untuk memecahkan masalah

sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan

dalam penulisan skripsi ini.
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