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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas yang 

menimbulkan kecelakaan berakibat di Kota Besar Semarang adalah karena 

faktor manusia (Human Eror) yang terbagi atas kelalaian pada korban, 

ketidak hati0hatian pelaku, faktor sarana dan prasarana jalan seperti 

konidisi jalan yang kurang baik/ berlubang, marka jalan kurang jelas, 

rambu-rambu lalu lintas yang tertutup dahan pohom, lampu jalan yang 

dalam keadaan terjadi karena kondisi medan kurang baik, kondisi cuaca 

yang buruk, hujan banjir, tanah longsor, kabut, angin ribut dan lain-lain 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum khususnya pihak 

kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang 

menimbulkan kecelakaan berakibat kematian di Kota Besar Semarang 

yaitu upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan 

masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidak patuhan terhadap 

peraturan lalu lintas, upaya preventif(pencegahan) yaitu pemasangan 

rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para 

pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara 

rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek 
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jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan 

berakibat kematian. 

 

B. Saran 

1. Mengingat salah satu penyebab penanggulangan pelanggaran lalu lintas 

yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian adalah kurangnya 

perhatian dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, 

maka pihak kepolisian selalku aparat penegak hukum melakukan 

pencegahan dengan meningkatkan patroli, razia-razia lalu lintas yang 

bertujuan agar masyarakat lebih berdisiplin dari dalam kegiatan berlalu 

lintas 

2. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan 

pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat 

tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. 

3. Bagi masyarakat pengguna jalan taya, baik masyarakat sebagai pengemudi 

kendaraan bermotor maupun masyarakat sebagai pejalan kaki untuk lebih 

meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan pengetahuan 

berlalu lintas yang baik dan benar guna untuk mencegah dan mengurangi 

terjadinya kecelakaan lalu lintas 

 

 

 


