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MOTTO 

 

 

 

نرَفُعُهمر لِلنَّاِس 
َ
ُ انلَّاِس أ  َخْير

 رواه الطبراني

- Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. 

(HR Thabrani) 

 

 

- Mantab akan iman, setia pada keyakinan, tulus dalam ibadah, cinta sesama 

umat dan berdo’a sebelum melangkah. 

( H. M. Nurhasan) 

 

HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Kupersembahkan kepada : 

- Istri dan anak- anakku tercinta; 

Hj. BADRIYAH, S.E. 

FADIYA HAYYA SALSABILA 

SYAHRIZAL HAYYA ALGHIFARY 

- Keluarga besar Polres Wonosobo 

- Bangsa dan negaraku 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KATA PENGANTAR 

HALAMAN KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya penulis panjatkan atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “KEBIJAKAN RESTORATIVE 

JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU 

LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO”. 

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan 

jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi 

dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung 

pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan 

strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

Penanggulangan kecelakaan berlalu-lintas, dimana Polri selaku pihak yang 

bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan 

para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih 

dikenal dengan istilah mediasi pidana.  

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memenuhi 

derajat S2 Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  



Selama penulisan tesis ini penulis telah mendapat bimbingan, petunjuk, saran-

saran dan dukungan yang sangat bermanfaat sehingga tugas yang semula dirasa 

sulit menjadi lebih mudah dan lancar. 

 Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan bahagia penulis 

mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Anis Malik Thoha, Lc, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E. Akt M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing 

I yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam penyusunan 

tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini. 

4. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam penyusunan tesis sampai 

selesainya penyusunan tesis ini. 

5. Bpk Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N, M.Hum selaku ketua program magister 

(S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Bapak Muhammad Ridwan, S.I.K., selaku Kapolres Wonosobo yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan serta petunjuk untuk melaksanakan 

pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Magister Ilmu Hukum yang telah mendidik 

penulis sehingga berhasil menulis tesis ini. 



8. Istri tercinta dan anak-anakku yang senantiasa memberikan dorongan dan 

perhatian pada penulis, sehingga berhasil dalam menulis tesis ini. 

9. Rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik 

secara langsung maupun tidak langsung di saat penyusunan tesis ini hingga 

selesai. 

Akhirnya segala tegur kritik maupun saran yang bersifat membangun akan 

penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini ada manfaatnya 

bagi siapapun yang berminat untuk membacanya dan terutama kami penulis 

sendiri. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayahnya serta 

memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. 

 Aamiin. 

 

Semarang,    Oktober 2017 

Penulis 

 

H. M. NURHASAN, S.H. 

 

 

 

 

 

 


