
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU 

LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN 

ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA 

(Studi Kasus di Polresta Surakarta) 

Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 

I pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum 

Oleh: 

MUHARAMATUL AINA 

C100150076 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENEGAKAN HU KUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS 

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN 

MENINGGAL DUNIA 

(Studi Kasus di Polresta Surakarta) 

 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

 

Oleh: 

MUHARAMATUL AINA 

C100150076 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

( Hartanto, S.H., M.Hum. ) 

 

 



ii 

 HALAMAN PENGESAHAN 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS 

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN 

MENINGGAL DUNIA 

(Studi Kasus di Polresta Surakarta) 

 

Oleh: 

MUHARAMATUL AINA 

C100150076 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari: Rabu, 17 Juli 2019 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

1. Hartanto, S.H., M.Hum. (                               ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

 

2. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (                               ) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

 

3. Kuswardhani, S.H., M.Hum. (                               ) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum) 

NIK. 537 / NIDN. 0727085803 

 



iii 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

Surakarta, 11 Juli 2019 

Penulis 

 

 

MUHARAMATUL AINA 

           C100150076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS 

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN 

MENINGGAL DUNIA 

(Studi Kasus di Polresta Surakarta) 

 

Abstrak 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 

hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penegakan hukum 

terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan 

orang lain meninggal dunia. Untuk menjabarkan sanksi pidana yang diterima pada 

pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain 

meninggal dunia. Untuk menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum tersebut 

dalam hubungannya dengan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kasus / lapangan. Penelitian kasus / lapangan merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu obyek. Sehingga dapat diperoleh 

analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang proses penyelesaian 

perkara pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang menyebabkan orang lain 

meninggal dunia (studi kasus di Polresta Surakarta). Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah 

umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni melalui diversi yaitu 

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang 

dilakukan; diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana. Sanksi pidana yang diterapkan dalam 

pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain 

meninggal dunia yakni putusan hakim yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak berupa pidana atau 

tindakan. pelaku tetap dikenakan hukuman atas peristiwa tersebut melalui 

prosedur yang berlaku menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak 

sebagaimana mestinya. 

Kata Kunci: asas konkret, asas visual, aktualisasi 

 

Abstract 

Law serves as the protection of human interests. In order for human interests to be 

protected, the law must be implemented. The implementation of the law can take 

place normally, peacefully, but it can also occur due to legal violations. This study 

aims to explain the mechanism of law enforcement against traffic violations by 

minors which resulted in other people dying. To describe criminal sanctions 

received for violations of underage traffic that result in other people dying. To 

explain the enforcement of the law in relation to a sense of justice for the parties 

concerned. This study uses a normative juridical approach. This type of research 
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is case / field research. Case / field research is a study that aims to study 

intensively the background of the current state and the interaction of the 

environment of an object. So that it can be obtained carefully, thoroughly, and 

clearly analysis and facts about the process of resolving cases of underage child 

traffic violations that cause other people to die (case study in Surakarta City 

Police). The results showed that law enforcement against traffic violations by 

minors which resulted in other people dying through diversion, namely at the 

level of investigation, prosecution, and examination of cases in a district court 

must be sought for diversification, provided that the crime is committed; 

threatened with imprisonment for a maximum of 7 (seven) years and not a 

repetition of a crime. Criminal sanctions that are applied in violations of underage 

traffic that result in other people dying, namely the verdict of judges based on 

Law No. 3 of 1997 in the Draft Child Criminal Justice System Bill in the form of 

criminal or action. perpetrators are still subject to punishment for the incident 

through the procedures that apply according to the Child Criminal Justice Act as 

appropriate. 

Keywords: concrete principles, visual principles, actualization 

1. PENDAHULUAN  

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui 

penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan 

hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum 

(Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan 

diterapkannya hukum dalam hal tejadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana 

hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan 

menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum 

harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian 

hukum merupakan perlindungan yustisiabel tehadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 

dalam keadaan tertentu. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 
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Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan 

sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan 

didalam masyarakat. 

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan 

bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam 

pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan 

keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang 

mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya 

keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyama-ratakan: adil bagi 

Si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo. 

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum 

saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang 

diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan 

dikorbankan dan begitu selanjutnya. 

“Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur 

tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. 

Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara 

proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut”.  

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, 

Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada 

tersebut, “Wagiati Soetodjo (2006) menyatakan bahwa pembentuk undang-

undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan 

sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman 

demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.  

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

tidak ada satu pasal-pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya 
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saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan 

bahwa Anak Nakal adalah: anak yang melakukan tindak pidana; anak yang 

melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan 

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Dari berbagai pendapat yang memberikan battsan tentang kenakalan anak, 

menunjukkan bahwa juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan 

perbuatan yang melanggar norma, yang apabiladilakukan oleh orang dewasa 

disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai 

penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan 

Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), 

penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai 

“Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan.” 

Dalam KUHP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan 

pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: adanya perbuatan manusia; 

perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; adanya kesalahan; 

orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 

Desember 1996, “Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan 

Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 

dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)”.  

Yang berwenang menangani perkara anak adalah Badan Peradilan Umum, 

karena perkara pidana anak tidak mungkin diajukan ketiga badan peradilan 

lainnya (Peradilan Agama, Peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa 

pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di 

lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 

10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (penjelasan), bahwa 

kemungkinan dibukanya spesialisasi pengadilan anak di lingkungan peradilan 
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umum, ternyata benar-benar telah diwujudkan dengan dibentuknya Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

“Jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak, pengadilan 

negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak-anak 

dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP Dan KUHP. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak mulai tanggal 3 Januari 

1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman berlandaskan 

Undang-Undang tersebut”. 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif. Menggunakan jenis penelitian penelitian kasus / 

lapangan. Penelitian kasus / lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu obyek. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara 

cermat, teliti, dan jelas tentang proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas 

anak dibawah umur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia (studi kasus 

di Polresta Surakarta). Menggunakan jenis data primer yang diperoleh berupa 

fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan 

merupakan hasil wawancara dengan polisi atau penyidik menangani pelanggaran 

lalu lintas anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di 

Surakarta dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui Library Research, 

yaitu penelitian kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan 

perundang – undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji dan juga dengan metode Field Research,  yaitu 

penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa 

responden dalam hal ini polisi atau penyidik yang menangani pelanggaran lalu 

lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di 

Polresta Surakarta. Metode analisis menggunakan menggunakan logika induktif, 

untuk menarik kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus dan individual menjadi 
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hal yang bersifat umum”.  Data – data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi 

lapangan dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil 

analisis kemudian disajikan berdasarkan kasus di lapangan, untuk disusun sebagai 

kesimpulan dari permasalahan yang ada. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah 

umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia 

Pembaruan yang sangat bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah dengan adanya diversi, yaitu pada 

tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; 

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. 

Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan 

keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa 

pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian 

korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. 

Kesepakatan Diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak 

pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih 

dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, 

bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat 

melibatkan tokoh masyarakat. 

Dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau 

kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak 

dilanjutkan. Register Perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 

Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. 

Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, 

Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan 

terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. 
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Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban berupa nama Anak, 

nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain 

yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban, 

harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. 

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, 

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 

keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau 

mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat 

maupun daerah selama 6 (enam) bulan. 

3.2 Sanksi pidana yang diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas anak 

dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal duni 

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak). Anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, 

pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan 

untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dan 

Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. 

Anak Didik Pemasyarakatan yang belum selesai menjalani pidana di 

LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke lembaga 

pemasyarakatan pemuda. Dalam hal tidak ada lembaga pemasyarakatan pemuda 

berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan kepala LPKA dapat 

memindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Dalam hal Anak Didik 

Pemasyarakatan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan pemuda telah mencapai 

umur 21 tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, maka dipindahkan ke 

lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan 

pembinaan Anak. 

Anak yang berstatus Klien Pemasyarakatan menjadi tanggung jawab 

Bapas. Klien pemasyarakatan tersebut berhak mendapatkan pembimbingan, 
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pengawasan, pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dan Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan 

program pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi kasus di Polresta Surakarta, 

Satlantas Surakarta, Laka Lantas Surakarta tentang Hasil penelitian ini sesuai 

dengan studi kasus di Polresta Surakarta, Satlantas Surakarta, Laka Lantas 

Surakarta tentang terjadi laka pada hari kamis tanggal 22 November tahun 2018 

pukul 6.30 wib di jalan Basuki Rahmat, Jajar, Laweyan, Surakarta. Dengan No. 

Lp/732/XI/2018 seorang anak dibawah umur yang sedang berangkat sekolah 

menabrak seorang dewasa berumur 80 tahun menggunakan sepeda motornya 

hingga korban meninggal dunia. Anak tersebut mengikuti pembinaan di Bapas 

Surakarta selama 3 (tiga) bulan. 

3.3 Pelaksanaan penegakan hukum memberikan rasa keadilan bagi para 

pihak yang bersangkutan 

Korban luka-luka selama ini jadi perhatian Jasa Raharja. Salah satunya bagaimana 

setiap korban lalu lintas yang masuk rumah sakit dipastikan terlebih dahulu oleh 

petugas Jasa Raharja, dan kemudian berkoordinasi dengan petugas kepolisian 

dengan data yang ada. Lalu diberikan guarantee pada rumah sakit agar korban 

mendapat perawatan segera. 

Sementara itu, kecepatan layanan juga dilakukan untuk santunan lainnya 

seperti meninggal dunia. Realisasi rata-rata nasional santunan untuk korban 

meninggal dunia bisa selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) 

hari. Kemudian realisasi rata-rata kecepatan penyelesaian santunan sejak berkas 

lengkap yakni 35 menit.  

Petugas Jasa Raharja menggunakan gadget yang memungkinkan 

pertukaran data secara online dengan Kepolisian dan rumah sakit, sehingga dapat 

memberikan pelayanan lebih cepat. Di kesempatan yang sama, Menteri 

Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, “bahwa pihaknya 

mengapresiasi langkah Jasa Raharja dalam upaya mengurangi angka kecelakaan 
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transportasi dan mempersilakan dikritik untuk terus melakukan peningkatan tidak 

hanya sekadar konektivitas, tapi juga konektivitas yang bermutu. Sehingga bisa 

menghasilkan level of safety dan level of security, dan pada akhirnya 

menghasilkan level of service yang bagus”.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017, 

besaran Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K sebesar Rp 1 juta. Kemudian 

santunan meninggal dunia Rp 50 juta, santunan cacar tetap maksimal Rp 50 juta, 

santunan perawatan maksimal Rp 20 juta, penggantian biaya penguburan bagi 

yang tak memiliki ahli waris Rp 4 juta, dan penggantian biaya ambulans Rp 500 

ribu. 

Berdasarkan data Jasa Raharja terkait kecelakaan sepanjang tahun 2016 

lalu, sepeda motor menyumbang angka kecelakaan terbesar yakni 60,07%. 

Kemudian diikuti truk dan angkutan barang 16,11%, mobil penumpang pribadi 

15,66%, angkutan umum (darat, laut, udara) 7,3%, dan lainnya 0,85%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi kasus di Polresta Surakarta, 

Satlantas Surakarta, Laka Lantas Surakarta tentang Hasil penelitian ini sesuai 

dengan studi kasus di Polresta Surakarta, Satlantas Surakarta, Laka Lantas 

Surakarta tentang terjadi laka pada hari kamis tanggal 22 November tahun 2018 

pukul 6.30 wib di jalan Basuki Rahmat, Jajar, Laweyan, Surakarta. Dengan No. 

Lp/732/XI/2018 seorang anak dibawah umur yang sedang berangkat sekolah 

menabrak seorang dewasa berumur 80 tahun menggunakan sepeda motornya 

hingga korban meninggal dunia. Pelaku tetap dikenakan hukuman atas peristiwa 

tersebut melalui prosedur yang berlaku menurut Undang-Undang Peradilan Anak 

sebagaimana mestinya. Dari pihak pelaku juga memberikan santunan berupa uang 

dengan sejumlah yang tidak bisa diterakan untuk pihak keluarga korban. Pihak 

korban juga mendapatkan santunan dari Jasa Raharja secara keseluruhan yaitu Rp 

50.000.000 beserta biaya perawatan rumah sakit untuk korban. 

4. PENUTUP 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni melalui diversi yaitu pada 
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tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; 

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. 

Sanksi pidana yang diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas anak dibawah 

umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni putusan hakim yang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam RUU Sistem Peradilan 

Pidana Anak berupa pidana atau tindakan.  

Pelaku tetap dikenakan hukuman atas peristiwa tersebut melalui prosedur 

yang berlaku menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak sebagaimana 

mestinya. Dari pihak pelaku juga memberikan santunan berupa uang dengan 

jumlah yang tidak bisa diterakan untuk pihak keluarga korban. Pihak korban juga 

mendapatkan santunan dari Jasa Raharja sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 

Sebagai orang tua, baik yang mampu maupun kurang mampu jangan 

memanjakan putra-putrinya dengan membelikan kendaraan bermotor sebelum 

memiliki SIM. Pihak sekolah agar melarang siswa yang belum mempunyai 

kelengkapan untuk membawa kendaraan dan selalu mengawasi anak didiknya 

serta memberikan pembinaan khusus secara intensif agar siswa dapat mematuhi 

kebijakan tersebut. Pihak kepolisian tetap giat melaksanakan tindakan preventif 

dan menggencarkan sosialisasi di sekolah-sekolah bila perlu untuk memancing 

ketaatan sekolah dengan memberikan reword/hadiah.  
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