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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bentuk dan jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pengendara mobil

adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 210 UU No. 22

Tahun 2009 bahwa dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 210 UU No. 22 Tahun 2009. sanksi

administratif berupa pencabutan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana pasal

314 UU No. 22 Tahun 2009, bahwa selain pidana penjara, kurungan, atau

denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa pencabutan Surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang

diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas dan gugat ganti kerugian atas

dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Para korban yang meninggal dunia ahli warisnya telah mendapatkan

asuransi dari PT. Jasa Raharja. Asuransi merupakan hak dari para ahli

waris korban, selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yaitu

mengajukan gugatan ganti kerugian pada Afriyanhi Susansi atas dasar

telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365

BW jo Pasal 1370 BW, bahwa dalam halnya suatu pembunuhan dengan

sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri
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yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat

nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti

rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah

pihak, serta menurut keadaan. Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa

seseorang yang meninggal dunia atau luka berat dan ringan dapat

menuntut ganti kerugian kepada orang yang dengan sengaja atau karena

kelalaiannya tersebut.

2. Saran

a. Hendaknya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap

pengendara yang mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terpengaruh

oleh Narkotika dan Obat-obatan Terlarang agar selain memberikan efek jera

terhadap pengemudi juga dijadikan pertimbangan kepada pihak lain yang

akan mengemudikan padahal dalam keadaan mabuk.

b. Hendaknya para ahli waris menuntut haknya berupa ganti kerugian kepada

Afriyanti Susanti secara damai dan jika tidak membawa hasil diselesaikan

melalui gugat perdata.
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