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BAB II

BENTUK DAN JENIS SANKSI YANG BISA DIKENAKAN TERHADAP
PENGENDARA MOBIL TERSEBUT DAN TANGGUNGJAWAB

PEMERINTAH DALAM MENYELENGGARAKAN KESELAMATAN
LALU LINTAS

1. Bentuk dan Jenis Sanksi yang Bisa Dikenakan Terhadap Pengendara

Mobil

Perihal bentuk dan jenis sanksi yang dikenakan terhadap pengemudi mobil

yang karena tidak membawa surat-surat kelengkapan dan kelalaiannya

mengakibatkan matinya korban yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di

Jalan yang telah memiliki Surat izin mengemudi sebagaimana pasal 1 angka 23

UU No. 22 Tahun 2009, yang berarti bahwa setiap orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Ijin Mengemudikan kendaraan

bermotor sesuai dengan Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin

Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Surat

Izin Mengemudi terdiri atas 2 (dua) jenis Surat Izin Mengemudi Kendaraan

Bermotor perseorangan; dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki

kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan

atau belajar sendiri. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan

Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
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Pengemudi angkutan umum. Pendidikan dan pelatihan hanya diikuti oleh orang

yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor

perseorangan. Surat Izin Mengemudi hanya didapat apabila pemohon telah

memenuhi persyaratan menurut pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 di antaranya

persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat usia ditentukan

paling rendah sebagai berikut usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin

Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; usia 20

(dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan usia 21 (dua puluh satu)

tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. Syarat administratif meliputi identitas

diri berupa Kartu Tanda Penduduk; pengisian formulir permohonan; dan rumusan

sidik jari. Syarat kesehatan meliputi sehat jasmani dengan surat keterangan dari

dokter; dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis. Syarat lulus ujian

meliputi ujian teori; . ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator.

Selain persyaratan di atas setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan

mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin

Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan Surat Izin

Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya

12 (dua belas) bulan.

Pengemudi kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Ijin

Mengemudi bukan berarti bahwa pengemudi tersebut bebas dari tanggungjawab.

Menurut pasal 89 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat izin

mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu
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Lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan

sementara atau mencabut Surat izin mengemudi sementara sebelum diputus oleh

pengadilan. Namun di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan dalam

kondisi yang bagaimana Surat Ijin Mengemudi tersebut oleh polisi diberi tanda

atau menahan sementara atau mencabutmya, hanya menyebutkan jika melakukan

pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi misalnya karena kecelakaan,

menurut pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009, bahwa kecelakaan Lalu Lintas

digolongkan atas Kecelakaan Lalu Lintas ringan; Kecelakaan Lalu Lintas sedang;

atau Kecelakaan Lalu Lintas berat. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan

kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka

berat. Kecelakaan Lalu Lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan,

ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan

Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setiap

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan

Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
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tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setiap

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 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.

Pengemudi yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor

selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan Surat Ijin Mengemudi sesuai 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.

Selain pengemudi kendaraan bermotor melengkapi dengan Surat Ijin

Mengemudi, juga dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan lain

sebagaimana pasal 68 UU No. 13 Tahun 2009 bahwa Setiap Kendaraan Ber motor

yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor

registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
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Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan

bentuk dan jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pengendara mobil menurut

UU No. 22 Tahun 2009 hanya berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Sanksi pidana diperuntukan bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan

bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor

termasuk Durat Ijin Mengemudi dan jika karena kelalaian pengemudi dalam

mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu

Lintas ringan; Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau Kecelakaan Lalu Lintas berat

sesuai dengan pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau

barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban

meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas dapat disebabkan oleh

kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan

dan/atau lingkungan. Selain sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas,

pengemudi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat

Ijin Mengemudi sesuai 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.
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2. Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menyelenggarakan Keselamatan

Lalu Lintas

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan keselamatan lalu

lintas ini ada kaitannya dengan masalah halan. Perihal jalan diatur dalam Undang-

undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38 Tahun 2004), UU LLJ

dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2010 Tentang Tata

Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Permen Pekerjaan Umum No. 11

/PRT/M/2010).

Jalan menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 diartikan sebagai

“prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta

api, jalan lori, dan jalan kabel”. Jalan menurut Pasal 1 angka 12 UULLJ adalah

“seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”. Jadi jalan merupakan prasarana

atau kelengkapan transportasi meliputi jalan, termasuk bangunan pelengkap yang

diperuntukan bagi lalu lintas, baik yang berada di permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air

serta di atas permukaan air, tidak termasuk jalan adalah jalan kereta api, jalan lori,

dan jalan kabel.
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Perihal jalan, dibedakan antara jalan umum, jalan khusus dan jalan tol.

Jalan umum menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 38 Tahun 2004 adalah “jalan yang

diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, jalan khusus menurut Pasal 1 angka 6 UU

No. 38 Tahun 2004 adalah “jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”, sedangkan

jalan tol menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 38 Tahun 2004 adalah “jalan umum

yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang

penggunanya diwajibkan membayar tol”.

Jalan merupakan prasarana transportasi untuk penyelenggaraan

pengangkutan orang dan atau barang, karena itu jalan tersebut haruslah

bermanfaat, mampu menjamin keamanan dan keselamatan sesuai dengan yang

dimaksud oleh Pasal 2 UU No. 38 Tahun 2004 yang menentukan bahwa:

“Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan

keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi

dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan

kemitraan”. Asas-asas jalan sebagaimana tersebut di atas dijelaskan lebih lanjut

oleh Penjelasan Pasal 2 UU No. 38 Tahun 2004 sebagai berikut:

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan
yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi
pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan
yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas
keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi
geometrik jalan.
Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan
lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan
dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan
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jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan
kesenjangan sosial.
Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol
yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak
mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu
dengan cara atau alasan apapun.
Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggraan jalan yang prosesnya
dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil
penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.
Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus
dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal
dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan
sasaran.
Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan
yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan
kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Agar jalan dapat difungsikan agar sesuai dengan asas kemanfaatan, keamanan

dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta

kebersamaan dan kemitraan, maka perlu pengaturan mengenai fungsi jalan

tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 38 Tahun 2004, yang

menentukan sebagai berikut:

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:
a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

jalan;
b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian

layanan kepada masyarakat;
d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada

kepeningan masyarakat;
e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna

untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Dengan demikian tujuan pengaturan penyelenggara jalan adalah untuk

mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
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mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; mewujudkan peran

penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada

masyarakat; mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak

pada kepeningan masyarakat. Pengaturan penyelenggara jalan agar terwujud

pelayanan yang andal, sistem transportasi terpadu dan transparan, dijelaskan

lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 38 Tahun 2004, sebagai berikut:

Huruf d
Yang dimaksud dengan pelayanan yang andal adalah pelayanan jalan yang
memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas
(kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan
kecepatan tempuh rata-rata, sedangkan yang dimaksud prima adalah selalu
memberikan pelayanan yang optimal.
Huruf e
Yang dimaksud dengan sistem transportasi terpadu adalah bahwa
keberadaan jaringan jalan memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang
optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain sehingga
meningkatkan efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di
segala bidang.
Huruf f
Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa semua ketentuan dan
informasi mengenai pengusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis
administrasi pengusahaan dapat diketahui oleh semua pihak, sedangkan
terbuka adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua badan usaha
yang memenuhi persyaratan serta dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara badan usaha yang setara.

Bagian-bagian jalan menurut Pasal 11 UU No. 38 Tahun 2004 meliputi hal

sebagai berikut:

(1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan
ruang pengawasan jalan.

(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan
penyelenggara jalan.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan,
dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Jalan yang difungsikan harus memenuhi pemanfaatannya yaitu ruang manfaat

jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan

ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di

luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Jalan diawasi oleh penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan menurut

Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2004 adalah “pihak yang melakukan

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan

kewenangannya”. Penyelenggara jalan sebagai pihak yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan

pengawasan jalan. Sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur,

membina, membangun dan mengawasinya, dimaksudkan agar jalan yang

dioperasionalkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan

administrative sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai

berikut:

(1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan
secara teknis dan administratif.

(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan
sebelum pengoperasian Jalan.

(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan
yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara
Jalan.

(5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas
unsur Penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang
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sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti
oleh Penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hal ini berarti bahwa jalan yang dioperasikan harus memenuhi laik fungsi jalan.

Mengenai Laik fungsi menurut Pasal 1 angka 5 Permen Pekerjaan Umum No.

11/PRT/M/2010 diartikan sebagai berikut:

Laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan
teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan
persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi
penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat
dioperasikan untuk umum.

Jalan dikatakan laik fungsi apabila ruas jalan tersebut memenuhi persyaratan

teknis kelaikan yang dapat memberikan keselamatan bagi penggunanya. Jalan

dinyatakan laik fungsi dengan dibuktikan sertifikat laik fungsi jalan sebagaimana

Pasal 1 angka 9 5 Permen Pekerjaan Umum No. 11 /PRT/M/2010 adalah

“dokumen tertulis mengenai status kelaikan fungsi suatu ruas jalan, diberikan oleh

penyelenggara jalan sesuai dengan status jalannya”.

Lingkup tata cara dan persyaratan Laik fungsi Jalan menurut Pasal 4

Permen Pekerjaan Umum No. 11 /PRT/M/2010 meliputi:

a. persyaratan dan pelaksanaan Uji Laik fungsi;
b. kategori Laik fungsi;
c. Tim Uji Laik fungsi;
d. tata cara uji Laik fungsi;
e. penetapan Laik fungsi;
f. pembiayaan; dan
g. pengawasan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



29

Penyelenggara jalan menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2004

adalah “pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya”. Hal ini berarti bahwa

penyelenggara jalan mempunyai wewenang mengadakan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan jalan.

Sebagaimana Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 menentukan sebagai

berikut:

(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau
peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di
bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelenggara jalan dalam melaksanakan peningkatan jalan wajib menjaga

Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Selain peningkatan jalan penyelenggara jalan juga diwajibkan untuk

memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2009

yang menentukan sebagai berikut:

(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang
rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau
rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas.

Ketentuan Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2009 maksudnya untuk menghindari

terjadinya kecelakaan akibat jalan yang rusak, maka penyelenggara jalan wajib
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memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Apabila perbaikan jalan belum sempat

dilakukan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan

yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak

atau tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak, mengakibatkan

terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, maka penyelen ggara jalan dapat dikenakan

sanksi berupa pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009

menentukan sebagai berikut:

(1)Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut
memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau
barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan
yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di

atas di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

 Unsur subyektif yaitu: Penyelenggara Jalan.

 Unsur obyektif: tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang

rusak;
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mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menimbulkan korban luka ringan

dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Unsur pertama Penyelenggara Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tidak

memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan.

Penyelenggara jalan menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2004 adalah:

”Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan

jalan sesuai dengan kewenangannya”. Hal ini berarti bahwa penyelenggara jalan

adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan

pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU

No. 38 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai

penyelenggara jalan melainkan mengatur mengenai tugas dan wewenang

penyelenggara jalan. Perlunya pengaturan dalam penyelenggaraan jalan menurut

Pasal 3 UU No. 38 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
jalan;

b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian

layanan kepada masyarakat;
d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada

kepentingan masyarakat;
e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna

untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Jadi maksud dari pengaturan penyelenggaraan jalan dalam rangka mewujudkan

ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran

masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan seterusnya. Menurut Pasal 30 ayat

(1) UU No. 38 Tahun 2004 sebagai berikut:
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Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
adalah sebagai berikut:
a. Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi

persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;
b. Penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan

pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat
pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

c. Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan
masing-masing;

d. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan
jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah
dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional
mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan
pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundangundangan; dan

f. Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria,
persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum
jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan
memperhatikan masukan dari masyarakat.

Dengan demikian salah satu maksud dari pengaturan jalan adalah

agar penyelenggara jalan memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan

pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan

sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Penyediaan perlengkapan Jalan diselenggarakan oleh: Pemerintah untuk

jalan nasional; pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; pemerintah

kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau badan usaha jalan

tol untuk jalan tol. Penyediaan perlengkapan Jalan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 26 UU No. 22

Tahun 2009. Penyedia perlengkapan jalan dibedakan antara jalan nasional,

provinsi, kabupaten/kota, menunjukkan bahwa penyelenggara jalan juga
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dibedakan antara penyelenggara jalan pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan

kabupaten/kota.

Jalan nasional menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 38 Tahun 2004 adalah

”jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang

menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan

tol”.

Jalan Provinsi menurut Pasal 17 Permen Pekerjaan Umum No. 11/ PRT/

M/2010, menentukan:

(1) Gubernur menyelenggarakan Evaluasi Laik fungsi Jalan pada jalan
provinsi.

(2) Setiap ruas jalan provinsi harus memenuhi persyaratan teknis dan
administrasi Laik fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan
pemenuhan kelaikan fungsi bagi ruas jalan provinsi sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 9.

(3) Gubernur mengangkat Tim Uji Laik fungsi jalan provinsi dengan
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(4) Ruas jalan provinsi yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan
oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan provinsi
tersebut kepada Gubernur, pada awal setiap tahun anggaran.

(5) Tim Uji Laik fungsi jalan provinsi mengevaluasi ruas jalan provinsi
sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta
mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(6) Kelaikan fungsi suatu ruas jalan ditetapkan oleh Gubernur dengan
menerbitkan Sertifikat Laik fungsi Jalan, berdasarkan berita acara
Evaluasi Laik fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari
Peraturan Menteri ini.

Sedangkan jalan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 Permen Pekerjaan Umum

No. 11 /PRT/M/2010, menentukan sebagai berikut:

(1) Bupati/Walikota menyelenggarakan Evaluasi Laik fungsi Jalan pada jalan
kabupaten/kota.

(2) Setiap ruas jalan kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan teknis dan
administrasi Laik fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan
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kelaikan fungsi untuk ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 9.

(3) Gubernur atas usulan Bupati/Walikota, mengangkat Tim Uji Laik fungsi
Jalan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

(4) Ruas-ruas jalan kabupaten/kota yang akan dievaluasi kelaikan fungsinya,
dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola
langsung ruas jalan tersebut kepada Bupati/Walikota, pada awal setiap
tahun anggaran.

(5) Tim Uji Laik fungsi Jalan kabupaten/kota mengevaluasi ruas jalan
kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14.

(6) Kelaikan Fungsi suatu ruas jalan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur
dengan menerbitkan sertifikat laik fungsi jalan, atas usulan
Bupati/Walikota, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik fungsi Jalan,
menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

Dengan demikian penyelenggara jalan wilayah provinsi berarti Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi, sedang untuk Kabupaten/Kota penyelenggara jalan adalah Dinas

Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten sebagai suatu departemen yang berada di

bawah Menteri Pekerjaan Umum sesuai Pasal 1 angka 10 Permen Pekerjaan

Umum No. 11/PRT/M/2010, yang menentukan bahwa “Menteri adalah Menteri

Pekerjaan Umum”.

Perlindungan dalam bentuk asuransi, sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecalakaan Lalu Lintas Jalan. Pada

uraian berikutnya materinya dibatasi hanya Undang-undang Nomor 34 Tahun

1964 tentang Dana Kecalakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disingkat UU No.

34 Tahun 1964).

Dana menurut Pasal 1 huruf b UU No. 34 Tahun 1964 adalah “dana yang

terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat

angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan
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karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan”. Jadi asal

usul dari dana kecelakaan lalu lintas jalan berasal dari sumbangan wajib yang

dipungut dari pemilik kendaraan angkutan lalu lintas jalan yang digunakan untuk

menutup penggantian kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Sumbangan tersebut

sifatnya wajib menurut pasal 1 huruf d UU No. 34 Tahun 1964 menentukan

bahwa “Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar

menurut/ berdasarkan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan

pelaksanaannya”.

Setiap pemilik angkutan wajib untuk memberikan sumbangan tersebut

sesuai dengan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 1964, yang menentukan:

(1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diharuskan memberi
sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.

(2) Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

(3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari
sumbangan wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.

Dana sumbangan wajib diperuntukan bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai

dengan ketentuan pasal 4 UU No. 34 Tahun 1964 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad tetap akibat kecelakaan
yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal
1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya
sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut
ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk
instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

Mengenai besarnya pertanggungjawaban ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 PP

No. 18 Tahun 1965 sebagai berikut:

Pasal 10 PP No. 18 Tahun 1965 menentukan:
(1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang

menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari
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penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian,
diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan,
kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.

(2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari

kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu
365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

b. Dalam hal korban mendapat cacad tetap karena akibat langsung
dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah
terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan
cacad tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak
dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih
untuk selama-lamanya.

c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang
diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan
yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah
terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-
biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua
biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium
dokter, alat-alat pembalut dan obat atas resep dokter perawatan
dalam rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang
diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban,
kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan
buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain-lain
sebagainya.

d. Dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli-waris, kepada yang
menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-
biaya penguburan.

(3) Dalam hal cacad tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) hurub b pasal ini
pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan
perhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dalam hal cacad tetap dari : Kanan : Kiri :
kedua lengan atau kedua kaki 100% 100%
satu lengan dan satu kaki 100% 100%
penglihatan dari kedua mata 100% 100%
akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang
menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu
pekerjaan 100% 100%
lengan dari sendi bahu 70% 60%
lengan dari atau di atas sendi siku 65% 55%
tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan 60% 50%
satu kaki 50% 50%
penglihatan dari satu mata 30% 30%
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ibu jari tangan 25% 20%
telunjuk tangan 15% 10%
kelingking tangan 10% 5%
jari tengah atau jari manis tangan 10% 5%
tiap-tiap jari kaki 5% 5%

b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan
di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-
anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.

c. Untuk sesuatu cacad tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut
di atas persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan seimbang
dengan tingkatan cacad tetap yang tercantum dalam daftar.

d. Dalam hal cacad tetap, beberapa anggota badan yang disebut di atas
ini besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan
persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi
pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya
100%.

e. Dalam hal cacad tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan,
pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang
ditetapkan untuk cacad tetap suatu tangan.

f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula
tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.

g. Dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan
cacad tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih
luas dari cacad tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya
kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar
selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.

h. Dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan
kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka
kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran
Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah
pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat
(2) huruf a pasal ini.

(4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan
pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal
ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau
tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacad tetap yang
dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan
pengobatan dokter tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak
dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacad tetap
yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan
pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan
tidak diberikan pembayaran Dana.
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(5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa
korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan
pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.

(6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang
perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Sedangkan pasal 11 PP No. 18 Tahun 1965 menentukan: “Mengenai besarnya

jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacad tetap maka penggantian

maksimum daripada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan

penggantian biaya-biaya penguburan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10

ayat (2) di atas ditentukan oleh Menteri”. Korban kecelakaan lalu lintas meskipun

telah memperoleh dana kecelakaan lalu lintas, tidak men utup kemungkinan untuk

menuntut pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, sesuai dengan pasal

15 PP No. 18 Tahun 1965, yang menentukan bahwa: “Pembayaran Dana tidak

mengurangi tanggung-jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum

pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi”.

Besarnya pertanggungan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor Republik Indonesia Nomor : 36 /PMK.010 /2008 Tentang Besar Santunan

dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disingkat

Permenkeu No. 36/PMK.010/2008).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permenkeu No. 36/PMK.010/2008,

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan premi asuransi

yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan

kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Perihal santunan,

Pasal 2 ayat (1) Permenkeu No. 36/PMK.010/2008 menentukan: ”Korban
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kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas

santunan”. Besarnya santunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Permenkeu No. 36/PMK.010/2008 diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkeu No.

36/PMK.010/2008 adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan
sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang
besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari
besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh
santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter
paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3 Permenkeu No. 36/PMK.010/2008 menentukan: ”Dalam hal

korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak

mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan

diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

rupiah)”

.
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