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B A B - V 

KB5IMHJLAH DAN SARAN-SARAN

Berdasarkan atas. semua uraian sebagaimana tersebut da
lam bab-bab terdahulu, maka dapat kami peroleh suatu keainv- 
pulan sebagai berikut :
1. Ditinjau dari segi yuridis, kita dapatkan perbedaan anta

ra pasal 359 KUHP yang tercantum dalam Buka XI Bab XXI di 
satu pihak dengan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan - 
Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan dilain pihak yaitu 
Pasal 359 KXJHP diperlakukan terhadap kecelakaan Lalu Lin̂ - 
tas Jalan yang berakibat matinya orang, sedang Undang-un- 
dang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lin- 
tas Jalan hanya dapat diperlakukan terhadap pelanggaran 
Lalu Lintas Jalan yang tidak menimbulkan akibat matinya 
orang atau lukâ -luka berat atau luka-luka ringan. 
Pelanggaran pasal-pasal Undang-undang Lalu Lintas Jalan 
dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan merupakan pe
langgaran, sedang pelanggaran pasal 359 KXJHP adalah meru
pakan kejahatan.
I si dari Undang-undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerin
tah Lalu Lintas Jalan maupun pasal 359 KUHP sudah cukup 
luas dan teliti artinya dapat menampung segala persoalan 
yang menyangkut kecelakaan lalu lintas jalan.
Yang dirasakan ada kekurangan yaitu dasar hukum bagi ha^ 
kirn dalam memutuskan suatu perkara kecelakaan lalu lintas 
untuk menjatuhkan hukuman ganti rugi atas kerugian mate
riel yang ada disamping pidana penjara atau kurungan; ke- 
cuali apabila hukuman yang dijatuhkan voorwaardelyk dima- 
na dapat dimasukkan dalam pengertian syarat khusus.

2. Untuk. adanya suatu kejahatan yang dapat dirumuskan dalam 
pasal 359 KUHP dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu 
lintas jalan maka harus dibuktikaii adanya perbuatan pe
langgaran per-Undang-undangan lalu lintas yang mangakibat 
kan matinya orang yaitu merupakan suatu perbuatan yang 
bersifat melawan. hukum dan dilakukan oleh seseorang yang 
kurang hati-hati, lalai atau keteledorannya yaitu sebagai
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suatu pertanggungan jawab hukum pidana*
3* Sebab-sebab fcerjadinya kecelakaan lalu lintaa antara lain;

a* Kondisi jalan yang belum seimbang dengan perkembangan - 
tehnik alat angkutan yang lebih pesat.

b. Kurang adanya rasa tanggung jawab dari para pemakai ja
lan*

c* Kurang adanya pengetahuan peraturan dan kesopanan lalu 
lintas jalan dari pengemudi atau pemakai jalan.

d* Karena adanya jiwa pengendara yang egoist is, pengebut, 
ugal-ugalan*

e. Kesadaran hukum masyarakat atas bahayanya lalu lintas - 
jalan serta tertib lalu lintaa adalah kurang.

f. Pelaksanaan pemberian SIM menurut syarat-syarat yang a- 
da kurang mencapai keaempurnaan, sehingga para pengemu
di dalam praktek kurang dapat dipertanggung jawabkan,

g* Kurang atau tidak tepat dalam pengaturan jalur jalan 
dan tanda rambu,

4. Masalah kecelakaan lalu lintas adalah masalah kita bersama. 
Oleh karenanya segala usaha para pelaksana hukum baik yang 
bersifat preventif maupun represif adalah suatu langkah - 
positif, disamping bantuan masyarakat yang ada. Seperti 
halnya dibentuk Badan Pelaksana Penanggulangan dan Keter- 
tiban Lalu Lintas. Jawa Jimur, sistim Peradilan yang dise- 
but Sistim Tilang, BKLL, Hansip/Wanra Lalu Lintas.

5* Bentuk dan isi putusan Pengadilan Negeri adalah terlalu 
sederhana khususnya untuk dipakai dalam kasus perkara yang 
menyangkut jiwa seseorang.

6. Para pelaksana hukum cukup teliti dalam penerapan pasal - 
yang dilanggar*

7* Para pelaksana hukum kurang mengikuti perkembangan dan 
tuntutan masyarakat dalam menjatuhkan hukuman khususnya 
yang menyangkut jiwa seseoranp.
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S A R A N - S A 5 A N .
1. Perlu meng-upgrade dan memodernisir Sarana-sarana lalu 

lintas, misalnya pelebaran jalan, perbaikan jembatan, 
pembukaan jalan baru, penghapusan alat pengangkutan yang 
kurang efisien seperti di Surabaya adanya kereta api ju- 
rusan Wonokromo ke Ujung sehingga mempersempit jalan di- 
samping kurang sedap dipandang sebab melalui jalan kota.

2. Rencana daerah bebas becak dapat sekiranya direalisir 
dengan didahului persiapan-persiapan yang matang*

3. Penertiban pedagang dikaki lima/pinggir jalan, trotoir*
4* Pembatasan terhadap pemasukan kendaraan (import) baik 

jumlah maupun tonagenya, disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kondisi sarana lalu lintas#

5. Para petugas hendaknya selalu menunjukkan sikap dan con- 
toh yang baik kepada masyarakat dalam mentaati peraturan 
peraturan lalu lintas disamping selalu meng-upgrade di» 
ri tentang pengetahuan tertib lalu lintas.

6. Perlu diberiken penerangan secara luas kepada masyarakat 
tentang peraturan dan kesopanan lalu lintas baik melalui 
sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga masyarakat yang 
ada.

7* Pemberian Surat Idzin Kengemudi hendaknya dilaksanakan 
dengan ketat*

8. Pengawasan yang lebih ketat terhadap jumlah maximum pe- 
numpang atau muatan, maximum kecepatan.

9* Supaya ditinjau dan diefektifkan penempatan tanda-tanda 
rambu mi salnya jalan tikungan, jalan mendaki/nenurun, pe- 
nyeberangan, penempatan.

10. Bentuk dan isi Putusan Pengadilan Negeri khususnya ter
hadap kasus perkara yang menyangkut jiwa seseorang hen
daknya dibuat secara lengkap dan teliti.

11* Hukuman yang dijatuhkan hendaknya diperberat mengingat - 
meningkatnya peristiwa kecelakaan lalu lintas dewasa ini 
demi mengimbangi tuntutan masyarakat dan sebagai warning 
terhadap lainnya supaya lebih berhati-hati.
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