
 
 

ABSTRAK 

 

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA 

TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS  DI JALAN RAYA 

TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN 

MENGEMUDI (SIM) 

(Studi Di Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

Rainah 

 

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk 

memperlancar aktivitas yang dilakukan. Selain berguna untuk memperlancar 

aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas pun dapat mengakibatkan 

kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan. Kecelakaan yang 

disebabkan oleh faktor pengendara sendiri antara lain disebabkan karena 

pengendara yang tidak disiplin, juga karena adanya pengendara yang berusia di 

bawah tujuh belas tahun yang mengendarai tanpa dilengkapi SIM. Permasalahan 

yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah peran Satlantas 

Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat  kecelakaan 

lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM  dan apa faktor yang 

menjadi penghambat dan pendukung peran Satlantas Polresta Bandar Lampung 

dalam menanggulangi tingginya tingkat  kecelakaan lalu lintas terhadap 

pengendara yang tidak memiliki SIM.  

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

yuridis normatif  dan pendekatan yuridis empiris dengan data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer yaitu  diperoleh langsung dari penelitian di 

Kepolisian Polresta Kota Bandar Lampung, data sekunder yaitu bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk dari penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam 

menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus 

hukum dan sumber lain yang sesuai. 



 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni peran kepolisian dalam 

menggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang 

tidak memiliki SIM diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam Pasal 5 ayat (1), peran 

kepolisian merupakan alat Negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran dalam pelaksanaannya 

Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM, 

belum baik pelaksanaannya. Hal ini telah terbukti dengan meningkat angka 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kota Bandar Lampung yang dari tahun 2012-

2013. 

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyarankan agar: (1) Aparat Satlantas 

Polresta Bandar Lampung harus meningkatkan lagi dalam melakukan pengawasan  

berlalu lintas di jalan raya dan melakukan razia-razia rutin kepada pengendara 

yang mengendarai kendaraannya. (2) Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung 

ataupun pihak yang terkait, agar sarana, prasaranan lalu lintas dapat di perbaiki 

demi kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. (3) Perlu adanya kesadaran dari 

setiap masyarakat agar  untuk taat pada hukum dan aturan yang berlaku agar 

tingkat pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan  kecelakaan dapat berkurang 

serta kesadaran masyarakat untuk menghormati aparat yang sedang bertugas 

karena dengan adanya hubungan harmonis antara masyarakat dan aparat 

kepolisian dapat lebih efektif dan efisien.  
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