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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu kejadian di mana sebuah kendaraan 

bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang 

kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. 

Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun 

menurut WHO (Wikipedia). 

Masalah perilaku berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang 

umum terjadi di kota-kota besar bahkan di negara-negara yang sedang berkembang, 

termasuk Indonesia. Padatnya lalu lintas di sekitar tanpa didukung oleh sarana yang 

baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas dapat memicu 

timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan sehingga terjadi kecelakaan. 

Kurangnya sikap disiplin pada pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas 

juga sering dilakukan oleh para remaja dalam mengendarai sepeda motor. 

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab, yakni 

manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan. Faktor manusia 

memegang peranan yang sangat dominan. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata 

tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu kurangnya 

kesadaran akan aman berkendaraan (Wibowo, 2006). 

Kurangnya ketertiban lalu lintas merupakan hal yang mencolok di Indonesia 

saat ini. Masyarakat terlihat seenaknya dalam berkendaraan di jalan raya, yang 

mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit memakan korban 

jiwa. Setiap pengendara kendaraan bermotor tidak mau mematuhi rambu maupun 

marka yang ada di jalan raya. Dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan 

pertambahan jumlah kendaraan yang semakin pesat dan tidak diimbangi dengan 

sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai, maka akan menambah kemacetan 
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dan kepadatan arus lalu lintas. Kemacetan lalu lintas di jam-jam tertentu telah 

menjadi lambang kota-kota besar di manapun. Hal ini menjadi sebuah dilema sendiri, 

karena jumlah jalan raya nyaris tak bertambah sementara jumlah kendaraan bermotor 

melaju dari tahun ke tahun. Pertambahan kendaraan di Indonesia mencapai 9% setiap 

tahun sedangkan jalan raya hanya berkisar 2%-nya saja. Ditambah harga BBM yang 

semakin membumbung tinggi dari tahun ke tahun, tidak mampu membendung laju 

pertambahan kendaraan bermotor di jalan raya (Budiyantini, 2007). 

Keselamatan dalam berkendaraan memang sangat penting sekali jika kita 

melihat dijalan para pengendara sepeda motor semakin bertambah banyak. Tidak 

dipungkiri bahwa sampai saat ini perilaku pengendara kendaraan khususnya sepeda 

motor semakin memprihatinkan, para pengemudi masih kurang mamahami makna 

jalan, mereka tidak lagi memperhatikan keselamatan dalam berkendaraan, baik 

keselamatan diri sendiri maupun orang lain, pengendaranya tidak peduli bahwa 

sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang paling tidak stabil dan rentan 

kecelakaan, apalagi mereka mengendarai dengan menyusup diantara mobil, naik 

trotoar dan berhenti sesuka hati. 

Kecelakaan lalu lintas sangat sering sekali kita lihat di sekitar kita, dan 

kebanyakan kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan kendaraan bermotor yang 

disebabkan karena kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendaraan sehingga 

dengan mudah melakukan pelanggaran lalu lintas di jalanan (Budiyantini, 2007). Di 

kota Mataram kecelakaan lalu lintas yang sering kali terjadi adalah kecelakaan 

sepeda motor dimana pengendaranya kebanyakan adalah para remaja sekolah yang 

suka kebut-kebutan, menyelip-nyelip kendaraan yang ada disekitarnya, hingga 

menerobos lampu merah karena tidak adanya kesabaran dalam menunggu lampu 

hijau. Contohnya pada saat jam pulang sekolah, sepanjang jalan di kota Mataram 

sangat padat oleh pengendara sepeda motor yang di kendarai oleh para remaja 

sekolah yang kebut-kebutan antara satu dengan yang lainnya, dimana para 

pengendara sangat jarang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, 

terkadang tidak menggunakan helm, dan kendaraan tidak dilengkapi dengan spion. 

Tidak jarang ditemui ada saja pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat 

terserempet kendaran lain di sekitarnya, ini telah membuktikan bahwa masih banyak 
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remaja yang kurang peka akan adanya rambu-rambu lalu lintas dan tidak 

mementingkan keamanan dalam berkendaraan. 

Kebanyakan remaja mengendarai kendaraan bermotor tidak pernah 

memperhatikan keselamatan berkendaraan baik bagi dirinya maupun orang lain 

disekitarnya. Yang mereka lakukan hanyalah ngebut-ngebutan demi kesenangan 

tersendiri, dimana mereka yang baru saja bisa mengendarai kendaraan bermotor 

merasa dirinya sudah ahli dalam berkendaraan tanpa memperhatikan kelengkapannya 

dalam berkendaraan. Kebanyakan para remaja berkendaraan belum memiliki SIM 

dan hanya bermodal nekat saja. 

Di kota Mataram kejadian seperti melanggar lalu lintas sudah sangat sering 

terjadi, dimana yang melakukan pelanggaran sebagian besar terdiri dari remaja yang 

mengendarai kendaraannya tidak pernah memperhatikan akan pentingnya aman 

berkendaraan. Dari survey awal peneliti terhadap para remaja pengendara kendaraan 

bermotor, kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa itu safety riding (aman 

berkendaraan), mereka merasa dalam berkendaraan sudah aman dan tidak sedikitpun 

melanggar lalu lintas, sementara kendaraan yang mereka gunakan adalah motor yang 

sudah di modifikasi sedemikian rupa dan jauh dari standart aslinya. 

Kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari budaya masyarakat khususnya 

remaja di kota-kota besar yang sangat memprihatinkan dalam hal berkendaraan. Hal 

ini bisa kita lihat dari disiplin berkendaraan kebanyakan remaja tidak mematuhi 

rambu-rambu lalu lintas dan cenderung untuk melanggar peraturan lalu lintas 

(Wibowo, 2006). Kecelakaan lalu lintas yang ada di daerah Polresta Mataram tidak 

terlepas juga dari agresivitas pengendara dijalan, contohnya banyak pemakai 

kendaraan bermotor mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan juga 

memakai lebar jalan yang seenaknya tanpa melihat rambu-rambu lalu lintas yang 

ada, akibatnya pengendara menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Hasil survey 

menunjukkan pengendara yang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah 

usia muda, dari data Polresta Mataram tahun 2006-2008 menunjukkan bahwa yang 

banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya kebanyakan usia 

masih produktif yaitu usia yang umurnya 18-26 tahun. 
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Faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah disebabkan oleh 

manusia itu sendiri, disamping adanya faktor ekstern manusia (keadaan alam, 

keadaan jalan raya, keadaan kendaraan) dan faktor intern manusia (pengemudi) ini 

memegang peranan yang sangat penting karena pada dasarnya kecelakaan itu 

disebabkan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati, terlalu 

cepat dan dalam berkendaraan tidak memperdulikan rambu-rambu lalu lintas yang 

ada di jalan raya (Wibowo, 2006). 

Maka dari itu pemerintah kota mataram mengadakan lomba mengenai 

program safety riding dengan bantuan bekerja sama dengan Honda, dimana lomba 

tersebut diadakan pada tahun 2010 yang lalu dengan mengkhususkan pesertanya 

terdiri dari para remaja sekolah menengah atas yang sudah memilki ijin mengemudi. 

Dalam perlombaan tersebut diberikan aba-aba, instruksi dan pengarahan mengenai 

program safety riding (berkendaraan dengan aman) yang di dalamnya termasuk 

ketersediaan kelengkapan sepeda motor seperti menggunakan helm standart, 

menyalakan lampu sein disiang hari, melintas di lajur sebelah kiri, dan bagi yang 

menggunakan mobil diharuskan mengenakan sabuk pengaman. 

Dalam kehidupan, manusia akan mengalami masa perkembangan dan 

pertumbuhan yang dilalui dengan bertahap, dan setiap tahapannya memiliki arti, 

fungsi, dan tugas tersendiri. Salah satu tahapan yang dianggap sebagai masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa adalah masa remaja. Remaja adalah 

masa perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal, 

dimulai kira-kira usia 10-12 tahun dan berakhir 18-22 tahun (Santrock, 2003). Dalam 

perkembangan ini, tidak hanya perkembangan fisik saja tetapi juga perkembangan 

psikis sehingga dapat juga disebut bahwa remaja merupakan proses pencarian 

identitas diri. Identitas diri yang dimaksud disini adalah usaha-usaha remaja untuk 

menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat (Zulkifli, 1992). 

Masa remaja memiliki ciri-ciri sebagai masa yang penuh kejadian sepanjang 

menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat yang menimbulkan 

perlunya penyesuaian mental dan membentuk sikap, minat dan minat baru. Masa 

remaja adalah periode peralihan dan perubahan. Ketika perubahan fisik terjadi 
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dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung cepat, begitu juga 

sebaliknya. Perubahan yang dimaksud mencakup: perubahan tubuh, meningginya 

emosi, perubahan minat dan pola perilaku sehingga nilai-nilai juga berubah, dan 

tugas perkembangan yang penting adalah menemukan identitas diri (Hurlock, 1993). 

Dari data kepolisian Polresta Mataram jumlah kecelakaan dan pelanggaran 

lalu lintas yang terjadi di kota Mataram dari tahun 2006 – 2009 terdapat banyak 

perubahan baik meningkat maupun menurun. Dapat dirinci melalui tabel berikut: 

Tabel 1 
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban di Kota Mataram 

Tahun 2006 – 2008 
Korban  

Tahun 
Jumlah 
Kecela
kaan 

 
Penyele

saian 
Meninggal Luka 

Berat 
Luka Ringan Kerugian 

Material 
2006 91 88 71 48 39   99.500.000 
2007 302 275 54 61 327 242.727.000 
2008 404 394 37 58 530 292.925.000 

 
Tabel 2 

Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2006 – 2008 
Tahun Tilang Non Tilang Jumlah Denda 
2006    5.600 -   5.600 - 
2007 15.727 - 15.727 88.247.000 
2008 10.545 - 10.545 44.113.000 

 

Dari tabel 1 dan 2 di atas perlu di kethui bahwa pelanggaran lalu lintas dan 

kecelakaan terbanyak adalah kecelakaan kendaraan bermotor, dan kebanyakan yang 

melakukan pelanggaran dan menjadi korban jiwa adalah para remaja. Dimana dalam 

mengendarai motor kebanyakan remaja tidak memperhatikan peraturan-peraturan 

lalu lintas yang ada, mereka mematuhi lalu lintas hanya apabila ada razia 

pemeriksaan kelengkapan berkendaraan, setelah itu jarang sekali diantara mereka 

mau memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan yaitu standart program safety 

riding (aman berkendaraan). 

Dalam mengatasi pencegahan akan meningkatnya kecelakaan bermotor di 

kota Mataram maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lalu lintas 

kota Mataram antara lain berupa penindakan terhadap pemakai jalan yang tidak 
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mematuhi atau mentaati peraturan-peraturan yang diberlakukan serta melakukan 

kampanye safety riding di jalan. Istilah safety riding itu sendiri mengacu pada 

‘keselamatan berkendaraan’ yang mana merupakan kebijakan pihak kepolisian untuk 

meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan raya. Program safety riding ini meliputi 

kelengkapan berkendaraan, seperti helm, spion, dan lampu sein untuk motor serta 

adanya sabuk pengaman untuk mobil, juga meliputi kelengkapan surat-surat untuk 

kendaraan tersebut. Dengan demikian, diharapkan para pengemudi memiliki sikap 

disiplin akan lalu lintas, menggunakan kendaraan yang layak dan aman serta juga 

berperilaku aman dalam berkendara (Zaidan, 2006). 

Dari perspektif bahasa, yang dimaksud dengan safety riding adalah riding in 

condition of being safe atau berkendara dalam keadaan yang aman, dengan syarat : 

denoting something designed to prevent injury or damage atau mengacu pada 

keadaan yang dirancang untuk mencegah luka atau kerusakan. Jadi secara umum 

dapat diartikan bahwa safety riding merupakan upaya berkendara secara aman 

berdasarkan rancangan tertentu yang bertujuan untuk mencegah luka atau kerusakan 

pada kendaraan. Safety riding disini dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan 

dalam berkendaraan, demi menciptakan suatu kondisi, yang mana kita berada pada 

titik tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang 

dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan 

penanggulangannya. Dapat juga diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam 

meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, 

demi menciptakan suatu kondisi, yang mana kita berada pada titik tidak 

membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang dapat 

terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan penanggulangannya 

(Zaidan, 2006). 

Safety riding merupakan program yang dicanangkan oleh polda jatim sejak 

september 2005. Tujuannya adalah menjadikan para pengendara sadar akan 

keselamatan dan keamanan dalam berkendaraan sehingga menciptakan ketertiban 

lalu lintas yang disiplin bagi penguna jalan. Safety riding di sini bersifat program, 

sehingga tidak ada sanksi yang spesifik untuk beberapa ketentuan yang dihimbaukan, 
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kecuali untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang No. 14 tahun 1992 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sebagai perkenalan, program ini 

diujicobakan terlebih dahulu di kota Surabaya. Peluncuran program safety riding 

dilakukan dengan penyelenggaraan operasi simpatik, diman polisi membagi-bagikan 

bunga serta brosur safety riding pada pengemudi yang melintasi jalan, serta 

pemilihan duta lalu lintas yang mana berasal dari kalangan mahasiswa dan umum 

yang sebagaian besar berprofesi sebagai model. Setelah dilaksanakan di Surabaya 

dan ternyata mendapatkan respon simpatik dari masyarakat, juga menekan terjadinya 

kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas secara signifikan, maka dengan peresmian 

oleh Kapolda, safety riding diberlakukan di seluruh kota di wilayah Jawa Timur 

(Zaidan, 2006). 

Di kota Mataram sendiri program safety riding sudah pernah dilaksanan 

pada tahun 2010 lalu yang tepatnya pada hari Sabtu, 17 Juli 2010 atas kerjasama 

Ditlantas Polda NTB, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB, PT.Astra Honda 

cabang mataram dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, mengadakan 

kegiatan lomba "Safety Riding" dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin 

masyarakat terutama para pelajar dalam berlalu lintas di jalan raya sekaligus dalam 

rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi di NTB (Humas, 

2010). 

Dengan digelarnya lomba tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap 

disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, sehingga kedepan angka 

kecelakaan lalu lintas di NTB bisa ditekan serendah mungkin. Pada kegiatan yang 

berlangsung sehari itu dilombakan berbagai keterampilan mengendarai sepeda motor, 

untuk memperebutkan sejumlah hadiah menarik. Pada lomba Safety Riding tersebut 

semua peserta dibagikan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) secara cuma-Cuma. 

Kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi, tidak hanya di kota-kota besar 

saja, akan tetapi banyak kecelakaan terjadi di seluruh penghujung jalan dimana para 

pengendara kendaraan bermotor sangat jarang sekali memperhatikan akan 

pentingnya bersikap aman dalam berkendaraan, misalnya bisa kita lihat dari beberapa 

jurnal/majalah yang mewakili beberapa fakta kecelakaan lalu lintas di bawah ini. 
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Informasi berita mengenai kecelakaan di Padang, dimana pada saat operasi 

Ketupat 2010 yang sedianya diselenggarakan dari tanggal 3-8 September menjadi 

diperpanjang hingga hari beberapa hari kedepannya karena pihak kepolisian merasa 

masih perlu memberi pengamanan dalam kegiatan arus balik musim Lebaran. 

Wakadiv Humas Polri menjelaskan hingga H+8 Hari Raya Idul Fitri 1431 H, 

pihaknya mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 1519 kejadian. Korban 

tewas mencapai 342 jiwa, luka berat 461 orang dan luka ringan 936 orang dengan 

kerugian mencapai Rp 6.273 miliar. Kecelakaan paling banyak terjadi di poros utama 

atau lintas utara. Kendaraan yang terlibat paling banyak roda dua, di atas 70 persen,' 

ujar Yoga di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Yoga menambahkan dari 

37.993 pelanggar lalu lintas, 32.416 diantaranya ditilang dan selebihnya sebanyak 

5577 diberi teguran. Angka kejahatan yang terjadi sampai tanggal 19 September 

berjumlah 3307 kasus. Dimana, 2713 adalah kejahatan konvensional dan 994 kasus 

lainnya. Menurut Yoga, selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2010, terdapat lima 

anggota Polri yang mengalami musibah, dua tewas tertabrak kendaraan di 

Pekalongan dan Jawa Timur dan tiga anggota lainnya menderita luka berat. Secara 

kualitas jika dilihat dari jumlah korban, angka kecelakaan pada tahun ini membaik 

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harus ditingkatkan lagi dengan evaluasi dan 

kesadaran untuk mengutamakan keselamatan di jalan, (Yoga, 2010). 

Penelitian yang kedua adalah berasal dari Road Safety Association (RSA) 

sebagai penggiat keselamatan jalan memaklumatkan desakan kepada seluruh elemen 

bangsa untuk bersatu padu mengurangi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam 

siaran pers yang diterima penulis pada hari Jumat malam tanggal 25/06/2010, 

menurut RSA, korban kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di Tanah Air, hingga 

kini sedikitnya mencapai 218 ribu korban tewas dan tak kurang dari setengah juta 

korban luka ringan dan luka berat. “Setop korban yang berjatuhan akibat kecelakaan 

lalu lintas jalan,” ujar Ketua RSA, Rio Octaviano. Karena itu, kata Rio, RSA 

mendesak pemerintah untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan 

terjangkau secara akses dan finansial. “Tegakkan aturan lalu lintas jalan secara 

konsiten dan tanpa pandang bulu. Lalu, tingkatkan sinergi para stake holder lalu 

lintas jalan dalam mewujudkan lalu lintas jalan yang aman, nyaman, dan selamat,” 
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papar Rio. Desakan keempat, menurut Rio, adalah meningkatkan kesadaran 

berkendara yang tertib, bersahabat, dan santun di jalan. “Dan, bangun infrastruktur 

jalan yang memadai sesuai amanat undang undang. Maklumat ini diserukan sebagai 

wujud kepedulian atas nasib para pengguna jalan. Semoga menjadi perhatian dan 

pendukung kesungguhan dalam mewujudkan kenyamanan dalam berlalulintas jalan,” 

tambah Ketua Litbang RSA, Edo Rusyanto. Karena itu, RSA menggelar aksi damai 

Bundaran HI, Jakarta pada hari sabtu 26/6/2010, pukul 09.00-12.00 WIB. Menurut 

Rio, aksi damai itu untuk menuntut Pemerintah agar lebih tegas dan serius dalam 

menangani permasalahan lalu lintas darat di Indonesia, (Riowinto, 2010). 

Yang ketiga adalah informasi mengenai kecelakaan lalu lintas di kediri 

melalui ANDIKA FM, Kediri- Kesadaran berlalu lintas warga Kota Kediri masih 

rendah. Ini bisa dilihat dari angka kecelakaan yang cukup tinggi pada Bulan Januari 

dan Pebruari 2011. Sesuai data Satlantas Polres Kediri Kota, pada Bulan Januari 

tercatat terjadi 17 kasus kecelakaan dengan korban meninggal satu orang. Sedangkan 

pada Februari terjadi 14 kasus kecelakaan dengan korban meninggal 2 orang. Kanit 

Laka  Satlantas Polres Kediri mengatakan, mayoritas kejadian kecelakaan 

disebabkan kelalaian pengendara. Termasuk karena banyak yang tidak tertib dan 

melanggar rambu rambu lalu lintas, ”yang salah yang kebanyakan manusianya 

karena tidak tertib berlalu lintas,” terang Syahril. IPTU Syahril berkata, guna 

menekan angka kecelakaan lalu lintas pihaknya mengoptimalkan sosialisasi pada 

masyarakat. Termasuk untuk tidak menggunakan handphone ketika berkendara 

karena bisa menyebabkan kecelakaan, ”kami sudah optimalkan sosialisasi baik lewat 

media radio maupun pemasangan  spanduk di pinggir pinggir jalan”.(Kusuma, 2011). 

Dari hasil penelitian Achmad Fauzi (2009), mengenai pelaksanaan program 

safety riding pada bis antar kota dalam propinsi jurusan Malang-Banyuwangi 

menyatakan bahwa bis antar kota dalam propinsi trayek malang-banyuwangi melalui 

14 wilayah sebelum sampai ke tujuan utama, yaitu terminal banyuwangi. Rute 14 

wilayah merupakan rute yang panjang dan ditambah lagi tingkat kesulitan yang 

tinggi karena pihak kru bis harus mempertanggungjawabkan keselamatan 

penumpang yang diangkut. Oleh karena itu, pencanangan program safety riding bagi 

kendaraan bermotor, termasuk juga bis, merupakan sesuatu yang tepat. Dengan 
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adanya program tersebut, tingkat kecelakaan dan resiko dapat diminimalisir yang 

mana akhirnya manfaatnya kembali pada kepentingan masyarakat yang memerlukan 

saran angkutan bis antar kota dalam propinsi. Program safety riding yang 

dilaksanakan bagi bis antar kota dalam propinsi memiliki beberapa persyaratan 

khusus, yang mana mengacu pada pengertian bahwa bis antar kota dalam propinsi 

untuk jalur Malang – Banyuwangi harus memiliki kelengkapan sebagaimana 

diuraikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3 
Bentuk-Bentuk Safety Riding untuk Bis antar Kota dalam Propinsi 

Jurusan Malang-Banyuwangi 
Bentuk Pelaksanaan Safety Riding No. 

Bidang 
Pelaksanaan 

Safety Riding 
Kelengkapan Fungsi 

1. Kenyamanan 1) Bangku 
2) Pegangan untuk 

penumpang berdiri 
Untuk kenyamanan 
penumpang baik yang duduk 
maupun berdiri selama 
perjalanan. 

2. Kemanan 1) Palu besar 
2) Alat pemadam 

kebakaran (tabung 
hidran) 

Untuk penaggulangan 
apabila terjadi kecelakaan 
atau kebakaran 

3. Armada Memenuhi jumlah armada 
minimal yang 
disyaratkan oleh 
peraturan daerah 

Sebagai syarat minimal 
operasional perusahaan dan 
untuk kelancaran dalam 
pelaksanaan angkutan di 
jalan. 

4. Lalu lintas 1) Sabuk pengaman 
2) Lampu kota 
3) Lampu sein 
4) Rem 
5) Kaca spion 
6) Mesin dengan kondisi 

layak pakai 

Perlengkapan tersbut 
memiliki manfaat besar 
untuk menghindarkan bis 
dari kemungkinan 
kecelakaan lalu lintas dan 
membantu pengendalian bis 
di jalan raya. 

Sumber: Data Primer (diolah peneliti) 
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Dari kriteria terpenuhinya bentuk pelaksanaan safety riding dari perusahaan 

bis didasarkan pada terpenuhinya kelengkapan sebagaimana yang telah diungkap 

pada tabel di atas, misalnya adanya tempat duduk dan pegangan untuk berdiri 

penumpang menunjukkan bahwa perusahaan bis tersebut pernah melaksanakan 

safety riding dengan memenuhi faktor kenyamanan pada bis. Dari data ang diperoleh 

dapat diketahui bahwa secara umum semua bis telah memenuhi bentuk pelaksanaan 

safety riding pada kriteria keamanan, armada, dan kelengkapan lalu lintas. Namun 

ada beberapa bis yang kurang memperhatikan pelaksanaan kenyamanan (Fauzi, 

2009). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ira Widya Ariani (2006) mengenai 

Kampanye dalam program safety riding, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk 

membahas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh satlantas dalam kegiatan 

kampanye safety riding (berkendara dengan aman), yakni berdasarkan adanya teori 

yang telah dikemukakan dalam (Rosady, 2002), dengan melalui tahapan kerja sesuai 

dengan perencanaan baik untuk internal relation maupun external relation dan tujuan 

yang hendak dicapai kemudian, yaitu menciptakan citra baik sebagai berikut: 

pertama, program kerja internal public (membina hubungan kedalam) yaitu berupaya 

membangun atau menciptakan udaya kelembagaan (Corporate Culture) dari pihak 

pegawai kepada lembaganya, misal bagaimana memotivasi dan membangun disiplin 

yang tinggi, dan membangun yang dari pihak masyarakat terhadap suatu program 

dari lembaga. Langkah atau tahap selanjutnya tujuan, setelah melalui tahapan awal 

akan membangun citra positif, saling pengertian dan toleransi bagi kedua belah pihak 

antara pihak lembaga dengan masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ira Widya Ariani, memang sangat bermanfaat bagi masyarakat 

Bojonegoro khususnya pengendara sepeda motor dengan berdasarkan hasil data 

kecelakaan lalu lintas yang ada di kota Bojonegoro terlihat ada dampak positif 

dengan adanya perubahan pada tingkat kecelakaan yang dialami masyarakat 

Bojonegoro menurun drastis (Ariani, 2006). 

Pada dasarnya sosialisasi program safety riding bukan hanya tugas polisi. 

Masyrakat secara keseluruhan, juga mempunyai tanggung jawab yang sama dan itu 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempercepat proses sosialisasi 
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tersebut. Dari sinilah komunikasi antara masyarakat dengan petugas sangat 

diperlukan untuk kelancaran proses tersebut. Petugas diharapkan mampu 

memberikan informasi dalam hal ini program safety riding dengan baik agar tercipta 

kelancaran lalu lintas di jalan raya. Petugas diharapkan mampu membujuk 

masyarakat untuk merubah kebiasaan masyarakat yang kurang taat dengan peraturan 

yang telah dibuat (Budiyatini, 2007). 

Disinilah peran penelitian ini, dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah para remaja sudah memahami atau mengerti gambaran mengenai 

apa itu aman berkendara atau yang biasa di sebut dengan safety riding. Karena dilihat 

dari realita yang sudah ada di sekitar kita bahwa tidak banyak orang yang mengerti 

tentang safety riding khususnya para remaja pengendara kendaraan bermotor. 

Kehidupan sosial yang lebih luas, menyebabkan remaja akan mengalami 

beberapa bentuk perubahan hubungan dengan orang lain, diantaranya remaja harus 

melakukan lebih banyak interaksi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ketika 

berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, remaja tidak jarang dituntut untuk 

bersikap pro dan kontra terhadap lingkungan sosial (Rohmad, 2004). 

Terjadinya pertentangan pada diri remaja pada umumnya karena di satu 

pihak remaja memiliki keinginan untuk bebas dari kekuasaan, tidak tergantung atau 

melepaskan diri dari orang tua, memiliki rasa ingin tahu serta mencari dan 

menemukan identitas dirinya. Selain itu di pihak lain remaja juga dituntut untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan meningkatkan hubungan dengan teman serta 

kelompok dan harapan-harapan masyarakat yang baru. 

Nampaknya para remaja saat ini belum terlalu siap dengan Perubahan-

perubahan sosial budaya yang masuk ke Indonesia. Banyak budaya asing yang 

membawa dampak kurang baik bagi perkembangan mental remaja di Indonesia. Ini 

dapat dilihat dari cara mereka berbahasa, berpenampilan, bahkan cara berkomunikasi 

dan berorganisasi antara sesama remajapun terkadang masih membandingkan status 

sosial. Umumnya para remaja sekarang mencari jati diri mereka dengan cara 

membebaskan semua keinginan mereka, tak sedikit dari mereka salah menyalurkan 

bakat dan keinginannya. Suatu contoh hoby Otomotif, salah satu penyaluran bakat 
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yang kurang tepat dibidang ini ialah melakukan  tindakan tak bertanggungjawab di 

jalan, mengendarai motor dengan cara serta fasilitas yang minim sehingga 

menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan di sekitarnya tanpa 

mengetahui dampak dan akibat dari perbuatan mereka. 

Menelaah dari uraian dan fenomena di atas, membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para remaja 

di kota mataram, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Sikap 

Terhadap Program Safety Riding Pada Remaja Siswa SMAN 2 Mataram NTB”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah gambaran sikap terhadap program safety riding pada remaja di kota 

Mataram NTB? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sikap 

terhadap program safety riding pada remaja di kota Mataram NTB. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan Psikologi Industri dan Organisasi mengenai kecelakaan lalu lintas 

khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas yaitu “Sikap Terhadap Program Safety 

Riding Pada Remaja di Kota Mataram NTB, bagi pengembangan Psikologi Sosial 

mengenai sosialisasi pemerintah terhadap para pengendara kendaraan bermotor 

khususnya remaja, dan bagi pengembangan Psikologi Pendidikan mengenai perihal 

mendidik remaja bersikap dan berperilaku. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada 

Ditlantas Polda NTB, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB dan dan Dinas 
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Perhubungan Komunikasi dan Informatika, agar dapat lebih memperjelas makna dan 

kegunaan pentingnya safety riding pada masyarakat kota mataram, agar mudah 

dimengerti dan dapat dipatuhi oleh masyarakat khususnya remaja yang sering 

melanggar peraturan lalu lintas di kota Mataram. 


