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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

6.1. Kesimpulan 

 Data Satlantas Polwiltabes Semarang menunjukkan kecelakaan yang 

terjadi pada jalan non tol di Kota Semarang dalam kurun waktu 2001 – 2005 

cenderung menurun dengan prosentase penurunan rata – rata sebesar 40,308%. 

Pada tahun 2006 jumlah kejadian kecelakaan melonjak tajam dari 8 kejadian pada 

akhir tahun 2005 menjadi 97 kejadian pada akhir tahun 2006 atau mengalami 

peningkatan sebesar 1.112,5% 

 Total jumlah korban kecelakaan yang terjadi dari tahun 2001 sampai tahun 

2006 adalah sebanyak 651 orang, dengan prosentase korban yang menderita luka 

ringan sebesar 41,32%, luka berat 23,81% dan korban meninggal dunia sebesar 

34,87%. 

Faktor manusia (pengemudi) merupakan penyebab utama kecelakaan yang 

terjadi di jalan non tol yaitu sebesar 74,50%, disusul kemudian oleh faktor 

lingkungan sebesar 9,60%, faktor jalan sebesar 8,61% dan terakhir faktor 

kendaraan sebesar 4,30%. Perilaku pengemudi yang sering menyebabkan 

terjadinya kecelakaan adalah lengah, kurang hati – hati dan kurang waspada, yaitu 

sebesar 44,44% (100 dari 225 kejadian), disusul kemudian oleh ngebut / 

kecepatan tinggi sebesar 18,67% (42 dari 225 kejadian) dan tidak tertib / 

melanggar peraturan sebesar 14,67% (33 dari 225 kejadian). 

Meski faktor pengemudi merupakan penyebab utama, namun belum dapat 

disimpulkan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada pengemudi (manusia). Hasil 

survei pada lokasi yang rawan kecelakaan (blackspot) menunjukkan bahwa 

perilaku pengemudi dalam berkendara banyak dipengaruhi oleh ketiga faktor 

lainnya. Kelompok usia 21 – 25 tahun merupakan kelompok usia yang paling 

sering terlibat kecelakaan dengan persentase 16,6%. Kemungkinan karena pada 

usia-usia ini, kondisi psikologis pengemudi belum stabil ketika berkendara, 

sehingga rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan. 



 114

 Pada golongan kecelakaan tunggal, jenis kecelakaan yang sering terjadi 

adalah menabrak penyeberang, yaitu sebesar 9,27% (28 dari 302 kejadian), 

sedangkan pada golongan kecelakaan ganda, jenis kecelakaan yang sering terjadi 

adalah tabrakan depan – samping, sebesar 19,87% (60 dari 302 kejadian), dengan 

jenis kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan adalah sepeda motor yaitu 

sebesar 48,25% (291 dari 603 kendaraan) disusul kemudian oleh mobil 

penumpang yaitu sebesar 18,41% (111 dari 603 kendaraan). Seringnya kedua 

jenis kendaraan ini terlibat dalam kecelakaan sebanding dengan pertumbuhan 

jumlah kepemilikan kendaraan ini yang terus meningkat setiap tahunnya. 

 Ruas jalan yang selama ini sering terjadi kecelakaan dalam kurun waktu 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, untuk jalan arteri primer adalah Jl. 

Kaligawe (24 dari 302 kejadian), kolektor primer adalah Jl. Gunungpati – 

Ungaran dan Jl. Ngaliyan – Mijen (masing – masing 2 dari 302 kejadian). Untuk 

jalan arteri sekunder adalah Jl. Setiabudi (12 dari 302 kejadian), jalan kolektor 

sekunder adalah Jl. Pemuda, Jl. Hasanudin dan Jl. Randugarut (masing – masing 6 

dari 302 kejadian).  

 

6.2. Saran 

 Laporan kecelakaan lalu lintas dapat memberikan informasi yang lengkap 

dan akurat sebagai gambaran atas suatu kejadian kecelakaan. Penyempurnaan 

isian data dalam identifikasi kecelakaan mutlak dilakukan agar pengguna data 

dapat  mengetahui lebih jelas informasi yang dibutuhkan.  

Untuk isian data yang terdapat di Satlantas Polwiltabes Semarang, 

sebaiknya dibuat formulir yang mencakup keseluruhan informasi kecelakaan 

secara lengkap. Berdasarkan data yang kami peroleh, sistem pencatatan di 

Satlantas Polwiltabes Semarang menggunakan buku besar ukuran dobel folio 

untuk mencatat setiap kejadian dengan format sebagai berikut: 

Nama Bulan 

No. Hari/ 
Tanggal 

Kendaraan 
yang 

Terlibat 

Pengemudi 
yang 

Terlibat 

Deskripsi 
Fatalitas 

Data 
Fatalitas 

Jumlah 
Kerugian 

Uraian 
Kejadian 

    
 

    

Gambar 6.1. Format Pencatatan Kejadian Kecelakaan di Satlantas Polwiltabes Semarang 
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Format pencatatan tersebut cukup sederhana sehingga informasi penting yang 

dibutuhkan oleh perencana transportasi kemungkinan terlewatkan. Adapun 

elemen-elemen informasi yang dibutuhkan untuk pencatatan kecelakaan menurut 

Hobbs (1979) memuat hal-hal sebagai berikut: 

Umum 

Waktu, tanggal (hari, bulan dan tahun) 

Lokasi kejadian dan kondisi cuaca. 

Periode / waktu liburan  

Jenis dan klasifikasi jalan. 

Pengguna 

Jalan 

Informasi Pribadi 

Umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan dan cacat 

fisik yang mungkin dimiliki. 

Jenis dan tujuan perjalanan. 

Catatan kecelakaan terdahulu (jika ada). 

Pengalaman mengemudi (untuk pengemudi). 

Informasi Umum 

Posisi yang mati dan luka-luka. 

Jenis luka dan kerusakan kendaraan. 

Jika di dalam kendaraan: sopir / penumpang dan jumlah 

penumpang. 

Penyebab kecelakaan: mabuk / minum, obat-obatan atau karena 

sakit. 

Wawancara dengan saksi dan pernyataan kejadian 

Kendaraan 

Tipe, pembuat, tahun pembuatan, ornamen-ornamen utama, dll. 

Kondisi ban, rem, suspensi (setelah penyelidikan kecelakaan). 

Pemeriksaan peralatan dan fungsinya: lampu-lampu dan 

indikator-indikator.  

Penyebab kerusakan dan posisi kendaraan. 

Kapasitas tempat duduk. 

Fungsi kendaraan saat itu dan kondisi pemuatan. 

Tipe pergerakan. 

Peralatan keselamatan: sabuk pengaman dan helm anti pecah. 
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Lingkungan 

Jalan 

Pengaturan lalu lintas 

Rambu-rambu penanda (petunjuk, perintah, peringatan, 

informasi) dan pengaturan yang lain (satu arah, kecepatan, 

parkir, pemuatan, pemberhentian bus, dll) 

Zebra cross. 

Marka-marka jalan. 

Lalu lintas 

Volume, kecepatan dan komposisi lalu lintas. 

Kendaraan pelayanan umum. 

Faktor-faktor Perencanaan Jalan 

Kelas, alinyemen, lebar dan elemen-elemen penampang 

melintang dan memanjang. 

Layout persimpangan, lengkungan-lengkungan, kerb dan 

pemabatas rel. 

Perlengkapan Jalan 

Permukaan jalan 

Informasi dan tipe jalan. 

Angka perlawanan / gesekan pengereman. 

Kerusakan-kerusakan drainase dan kondisi penerangan. 

Tata guna lahan yang berdekatan dengan lokasi. 

Bangunan-bangunan khusus – sekolah, panti jompo, pabrik, dll. 

Posisi akses ke bangunan. 

Pertimbangan-pertimbangan khusus. 

Pergerakan kendaraan dan pejalan kaki. 

Binatang-binatang yang kadang berkeliaran di jalan. 

 

Contoh format laporan kejadian kecelakaan yang lebih lengkap, yang 

mungkin dapat dipergunakan di Indonesia, khususnya di Kota Semarang adalah 

model format National Safety Council yang telah dipergunakan sebelumnya di 

negara bagian Chicago, Amerika Serikat. Format ini dapat dilihat pada lampiran 

1. 
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Format laporan serta pencatatan yang lengkap akan memudahkan akses 

bagi pengguna data. Selama ini penulis kesulitan memperoleh data yang 

dibutuhkan terutama informasi yang terkait dengan kendaraan yang terlibat 

kecelakaan, karena data tersebut tidak bisa diakses ke penyidik. 

Dari hasil perhitungan, kelompok usia 21 – 25 tahun merupakan kelompok 

yang paling sering terlibat kecelakaan, dengan sepeda motor sebagai kendaraan 

yang paling sering teribat kecelakaan. Untuk itu, perlu dipertimbangkan lagi batas 

usia minimal kepemilikan SIM yang selama ini berlaku. Peningkatan usia 

minimal kepemilikan SIM menjadi 26 tahun kiranya bisa menjadi salah satu 

alternatif. 

 Upaya untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas sebaiknya tidak 

dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi (manusia). Perbaikan faktor – faktor 

lain seperti jalan dan lingkungan agar tercipta suasana berkendara yang kondusif, 

aman dan nyaman juga harus menjadi perhatian dan tanggung jawab negara 

sebagai penyelenggara pemerintahan. Faktor jalan dan lingkungan yang kondusif 

pada akhirnya akan mendorong pengemudi (manusia) berperilaku santun di jalan 

raya.  

 Namun sebagai negara dunia ketiga yang belum dapat mewujudkan faktor 

– faktor jalan dan lingkungan berkendara yang kondusif, aman dan nyaman bagi  

keselamatan transportasi, langkah yang paling rasional dalam mewujudkan 

keselamatan di jalan adalah dengan melakukan pencegahan terhadap munculnya 

kecelakaan. Karena pengemudi merupakan faktor penyebab kecelakaan yang 

paling dominan, pencegahan terhadap munculnya kecelakaan difokuskan pada 

peningkatan penguasaan pengemudi terhadap kendaraan, pemahaman peraturan 

lalu lintas serta penumbuhan kebiasaan berkendara yang baik. Artinya, Surat Ijin 

Mengemudi (SIM) sebagai tanda seseorang dianggap layak untuk mengemudikan 

kendaraan di jalan hanya dikeluarkan jika orang yang bersangkutan benar-benar 

telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.  

 Contoh negara yang memfokuskan peningkatan penguasaan pengemudi 

terhadap kendaraan, pemahaman peraturan lalu lintas serta penumbuhan kebiasaan 

berkendara yang baik adalah Jepang dan Jerman.  
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 Memperoleh SIM di Jepang sangat sulit meski secara umum tahapan-

tahapannya sama dengan di Indonesia, yaitu pemeriksaan kesehatan, pendaftaran 

administratif, ujian teori dan ujian praktek. Perbedaannya terletak pada ujian 

praktek. Di Jepang, apa-apa yang diujipraktekkan ini begitu detail, meliputi setiap 

kegiatan menyetir, dari mulai mau masuk mobil, setting tempat duduk, spion, 

starter, berjalan, kapan harus menyalakan winker, kapan harus menengok, 

bagaimana membelok, mendahului dan sebagainya sampai nanti keluar dari 

mobil. Semua harus urut dan tidak boleh ada satu pun yang terlupa. Begitu juga 

ketika memperpanjang SIM. Pengemudi diwajibkan mengikuti kursus tentang 

Aturan dan Undang-Undang Perlalulintasan, untuk penyegaran serta update 

informasi terbaru tentang hal-hal yang berhubungan dengan kelalulintasan. Lama 

kursus ini bervariasi waktunya, tergantung banyaknya jenis pelanggaran yang 

pernah dilakukan. 

 Pada dasarnya, proses memperoleh SIM di Jerman sama dengan di Jepang. 

Bedanya, untuk memperoleh SIM (Fuhrerschein) di Jerman kita harus mengikuti 

sekolah mengemudi (Fahrschule) yang banyak tersebar di mana-mana. Di sekolah 

mengemudi inilah segala persyaratan yang kita butuhkan untuk memperoleh SIM 

diselenggarakan, seperti biaya pendaftaran kursus, pemeriksaan kesehatan, foto, 

ujian teori dan praktek.  

 Bila dibandingkan dengan di Indonesia, penyelenggaraan kursus 

mengemudi jauh lebih mudah karena tidak ada pembelajaran dan ujian teori. 

Calon pengemudi langsung praktek mengemudi di jalan didampingi oleh seorang 

instruktur. Namun di sini tidak ada standar baku yang harus dicapai oleh calon 

pengemudi. Asal calon pengemudi dinilai telah mampu mengendarai kendaraan di 

jalan, calon pengemudi ini sudah dianggap mampu dan layak memperoleh SIM. 

Kursus-kursus mengemudi di Indonesia biasanya menyediakan paket belajar 

mengemudi yang sudah “dilengkapi” dengan SIM.  

 Melihat kondisi ini, penerbitan SIM di Indonesia perlu lebih diperketat. 

Institusi-institusi yang berkaitan dengan penerbitan SIM perlu diaudit untuk 

meningkatkan standarisasinya. 

  

 


