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Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restora�ve Jus�ce 
Sebagai Dasar Penghen�an Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan 

Dalam Penjatuhan Putusan

I. Tajudin*, Nella Sumika Putri**

Abstrak
Penyelesaian �ndak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui 
sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di 
luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara 
para pihak. Model perdamaian tersebut dikenal dengan model pendekatan restora�ve 
jus�ce yang sampai saat ini belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, 
sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesepakatan perdamaian 
sebagai per�mbangan untuk menghen�kan atau melanjutkan penyidikan. Putusan 
pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk 
melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai per�mbangan untuk 
meringankan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan hasil peneli�an, upaya pendekatan 
restora�ve jus�ce dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik 
bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, penghen�an penyidikan karena telah 
dilakukannya pendekatan restora�ve jus�ce dalam �ndak pidana kecelakaan lalu lintas �dak 
dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan 
patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan.

Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, perdamaian, penghen�an penyidikan, restora�ve jus�ce, 
asas keadilan.

The Se�lement of Traffic Accident Through Restora�ve Jus�ce Approach as a 
Basis for Termina�on of Inves�ga�on and Principle of 

Jus�ce of a Judgment

Abstract
Traffic accident crime resolved by the criminal court. However, most of the perpetrators hold 
a peace process outside the court with the vic�ms and their families in the model of an 
agreement among them. This model known as the restora�ve jus�ce model. There is no 
specific legisla�on on restora�ve jus�ce as an alterna�ve approach to adjudicate traffic 
accident, which makes it difficult for the law enforcer to consider restora�ve jus�ce as a basis 
to con�nue or discon�nue an inves�ga�on. Furthermore, there is no court regula�on 
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jus�fying the use of restora�ve jus�ce approach as a groundwork to release the 
perpetrators. This ar�cle finds that restora�ve jus�ce approach is more equitable in solving 
traffic accident crime cases than the regular criminal jus�ce system. However, to discon�nue 
inves�ga�on of traffic accident due to the use of restora�ve jus�ce is unlikely to be 
implemented since there are several benchmarks to be fulfilled before any decisision is 
reached.

Keywords: traffic accident, media�on, discon�nued inves�ga�on, restora�ve jus�ce, jus�ce 
principle.

A. Pendahuluan
Akhir-akhir ini masalah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) semakin mempriha�nkan 
baik secara kualitas maupun kuan�tas. Seringkali kecelakaan lalu lintas ini �dak 
hanya mengakibatkan luka-luka ringan maupun berat, tetapi juga menimbulkan 
kema�an. Sepanjang tahun 2012 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda 
Metro Jaya meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 7.817 kasus. 
Penurunan sebanyak kurang lebih 8144 kasus tetap tergolong jumlah yang besar 
dengan korban meninggal sebanyak 901 orang dan luka berat sebanyak 5.974 
orang.¹

Penyelesaian kasus lakalantas yang ada seringkali �dak konsisten. Ada 
beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga 
yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di 
antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau 
menghen�kan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas, baik karena 
pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara 
kedua belah pihak.

Beberapa kasus lakalantas yang menjadi pusat perha�an akhir-akhir ini 
dikarenakan terlibatnya tokoh masyarakat. Kasus pertama adalah kasus lakalantas 
yang dialami Saiful Djamil pada tahun 2011 yang mengakibatkan istri dari Saiful 
Djamil meninggal dunia. Dalam kasus tersebut Saiful Djamil diproses secara hukum 
dan divonis bersalah dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan masa 
percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kasus kedua yang menjadi pusat perha�an adalah 
kasus anak dari mantan Menko Perekonomian Ha�a Radjasa, Rasyid Rajasa yang 
mengalami kecelakaan di jalan tol dan mengakibatkan korban meninggal dunia. 
Kasus ini juga diproses sampai pengadilan dan terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) 
bulan dengan hukuman percobaan 5 (lima) bulan. Putusan terhadap Rasyid Rajasa 
tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, yakni delapan bulan dengan 

¹ M. Sa�bi, “Catatan kecelakaan tahun 2012”, h�p://metro.sindonews.com/read/2012/12/30/88/702019/ 
catatan-kecelakaan-tahun-2012, diunduh 17 September 2013.
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