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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam

Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana

hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan kebijakan hukum pidana

haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar.

Artinya, pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk

menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua

faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu

dalam kenyataannya. Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk

kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan, praktek selama ini

belum mengikutsertakan secara terlembaga aktor-aktor non SPP. Kebijakan

kriminal pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah

kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (preventif atau tahap non-

penal). Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah

kejahatan terjadi (represif atau tahap penal). Dua tahap kebijakan kriminal

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sudah banyak tertuang pada setiap pasalnya, perapannya pada

tahap non-penal sangatlah kurang walau sudah ada upaya yang dilakukan oleh

aparat kepolisian dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pada tahap penal sudah dapat
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diterapkan karena ranah kebijakan kriminal tahap penal memang menjadi

kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya SPP yang dapat

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku

kejahatan.

2. Bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan baru (kriminalisasi) dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, sudah sesuai dengan tujuan kebijakan kriminal dimana kebijakan

kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat. Ketentuan-ketentuan baru (kriminalisasi) tersebut yang paling

membedakan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah adanya kualifikasi tindak pidana

kejahatan. Dengan andanya tindak pidana kejahatan, maka Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai undang-undang pidana yang

berlaku khusus,  karena dalam penyelesaian perkara dalam bidang lalu lintas

lebih mendahulukan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat sanksi pidana yang lebih berat dan

ada yang lebih ringan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dan

dengan adanya hal tersebut maka pembaharuan undang-undang lalu lintas

sangatlah tepat karena sangat memperhatikan keadaan sosial masyarakat

Indonesia.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam

kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Agar kebijakan kriminal dapat tercapai sesui dengan tujuannya yaitu untuk

menanggulangi kejahatan dalam masyarakat maka lembaga-lembaga yang

berperan dalam kebijakan kriminal (legislatif, aparat penegak hukum, dan

aparat pelaksana pidana) lebih berperan aktif pada kebijakan kriminal

tahap non-penal dan penal, terlebih pada tahap non-penal karena jika tahap

non-penal dapat diterapkan secara maksimal maka pelaku tindak pidana

lalu lintas dapat berkurang.

2. Agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian dapat menjalankan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maksimal, dan warga

masyarakat sebagai pengguna jalan dapat mematuhi segala ketentuan

tersebut.


