
KECELAKAAN TRANSPORTASI 

Kecelakaan  (accident)  adalah  peristiwa  hokum pengangkutan  berupa  kejadian  atau  musibah, 

yang  tidak dikehendaki  oleh  pihak-pihak,  terjadi  sebelum,  dalam  waktu  atau sesudah  

penyelenggaraan  pengangkutan  karena  perbuatan manusia  atau  kerusakan  alat  pengangkutan  

sehingga menimbulkan  kerugian  material,  fisik,  jiwa,  atau  hilangnya  mata pencaharian  bagi  

pihak  penumpang,  bukan  penumpang,  pemilik barang, atau pihak pengangkut. Kecelakaan  

transportasi  adalah  peristiwa  atau  kejadian pengoperasian  sarana  transportasi  yang  

mengakibatkan kerusakan  sarana  transportasi,  seperti  korban  jiwa  dan /  atau kerugian harta 

benda.  

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan 

Faktor Manusia  

Faktor  manusia  merupakan  faktor  yang  paling  dominan dalam  kecelakaan.  Hampir  semua  

kejadian  kecelakaan  didahului dengan  pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas.  Pelanggaran  

dapat terjadi  karena  sengaja  melanggar,  ketidaktahuan  terhadap  arti aturan  yang  berlaku  

ataupun  tidak  melihat  ketentuan  yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. 

Faktor Kendaraan  

Faktor  kendaraan  yang  paling  sering  adalah  kelalaian  perawatan yang  dilakukan  terhadap  

kendaraan.  Untuk  mengurangi  factor kendaraan  perawatan  dan  perbaikan  kendaraan  

diperlukan,  di samping  itu  adanya  kewajiban  untuk  melakukan  pengujian kendaraan bermotor 

secara regular. 

Faktor Jalan dan Lainnya  

Faktor  jalan  terkait  dengan  kecepatan  rencana  jalan,  geometric jalan,  pagar  pengaman  di  

daerah  pegunungan,  ada  tidaknya median  jalan,  jarak  pandang  dan  kondisi  permukaan  jalan.  

Jalan yang  rusak/berlobang  sangat  membahayakan  pemakai  jalan terutama bagi pemakai sepeda 

dan sepeda terbang. 

Faktor Cuaca  

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman  menjadi  lebih  

jauh,  jalan  menjadi  lebih  licin,  jarak pandang  juga  terpengaruh  karena  penghapus  kaca  tidak  

bisa bekerja  secara  sempurna  atau  lebatnya  hujan  mengakibatkan jarak  pandang  menjadi  

lebih  pendek.  Asap  dan  kabut  juga  bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah 

pegunungan. 

Mitigasi dan Upaya 

Pengurangan Risiko Bencana 

• Hati - hati dalam berkendara, baik di darat, laut maupun udara.  

• Cek kondisi mesin saat akan melakukan perjalanan, agar dapat terhindar dari kecelakaan 

transportasi yang disebabkan oleh kondisi mesin kendaraan yang tidak layak jalan.  



• Patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan, baik di darat, laut maupun udara.  

• Jaga kondisi tubuh dan mental pengemudi agar dapat mengemudi dengan benar.  

• Persiapkan perjalanan sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kecelakaan transportasi. 


