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Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup 

memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu 
lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas 
masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai 
penyebab kondisi tersebut. faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor 
kendaraan, faktor alam. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan 
sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal 
yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk 
mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor 
kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, 
hingga pencahayaan 

Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah yang pertama, 
Bagaimana sanksi hukuman bagi pengemudi kendaraan bermotor dalam 
kecelakaan lalu lintas?, kedua Bagaimana peran kepolisian menanggapi 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain yang di lakukan 
pengemudi bermotor? Dan yang ketiga, Bagaimana upaya dan peraturan 
pemerintah untuk mengatur kecelakaan lalu lintas? 

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif juga disebut studi 
dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-
dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, 
majalah, koran, dan informasi di internet. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sanksi hukuman Bagi pelaku 
tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, 
atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat 
Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu 
lintas. Peran kepolisian dalam menanggapi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas 
terus berupaya mengadakan razia di sejumlah titik rawan kecelakaan dan 
memberikan sanksi bagi pengemudi yang tidak taat peraturan lalu lintas. Upaya 
peraturan pemerintah  untuk mengatur kecelakaan lalu lintas yakni dengan 
mengadakan sosialisasi kepada pengemudi-pengemudi kendaraan agar mengikuti 
peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan, terus berupaya untuk mengurangi 
tingkat kecelakaan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas 
memantau pengemudi-pengemudi yang tidak taat peraturan. 
 
Kata kunci : Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas 

Dan Matinya Orang Lain. 
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