
V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai upaya Kepolisian dalam

penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang telah dilakukan oleh penulis,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak yaitu:

a. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian melakukan upaya pencegahan terhadap

anak, antara lain dengan cara penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan menanamkan

disiplin berkendara kepada anak sejak dini. Kegiatan tersebut juga ada yang berupa

sosialisasi menggunakan media cetak, elektronik, maupun dunia maya sehingga dapat

membuat masyarakat mengerti dan memahami pentingnya mengawasi dan

memberikan pendidikan disiplin berkendara lalu lintas terhadap anak.

b. Upaya represif yang di lakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam

penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang bersifat represif dengan

melakukan penindakan pelanggaran berupa: tilang dan teguran.
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c. Upaya kuratif yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung adalah

penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berupa

denda dengan sejumlah uang ataupun dengan sanksi kurungan sesuai Pasal 281

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni kurungan maksimal 4 tahun atau

denda maksimal Rp. 1.000.000, ataupun sesuai dengan Pasal 260 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu dengan penyitaan kendaraan bermotor.

2. Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu

lintas oleh anak:

Faktor internal timbul dari dalam kepolisian itu sendiri seperti faktor penegak hukum

yang kurang profesional, masih terdapat para penegak hukum yang tebang pilih saat

melakukan tugasnya tersebut. Faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan dan

pendidikan lalu lintas oleh orang tua terhadap anak, peran orang tua sangat penting

sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, apabila

orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda

motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Dan juga faktor pergaulan

atau lingkungan anak, para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari

transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan

dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif

relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya

asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-

benar menjadi nakal.
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B. Saran

1. Kepolisian harus berperan aktif melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada

anak yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Bandar Lampung dan

tercipta tata  tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang safety dalam berlalu

lintas.

2. Sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu

lintas, oleh karena itu sangat penting di dalam perkembangan anak sebaiknya para

orang tua melakukan pengawasan dan pendidikan yang lebih kepada anak tentang

berkendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana

lingkungan yang berada disekitarnya.


