
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat 

diambil kesimpulan antara lain : 

1. Bahwa kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam 

penataan lalu lintas di kota Bandar Lampung tercantum dalam Pasal 12 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, yaitu 

Merencanakan  pengaturan lalu lintas di jalan kota termasuk jalan propinsi dan 

jalan nasional di wilayah Kota Bandar Lampung dan merencanakan 

kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu 

lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Pelaksanaan 

perencanaan pengaturan lalu lintas di jalan kota yaitu dengan pembukaan jalur 

dua arah pada Jalan Katamso, meningkatkan kapasitas ruas jalan, menerapkan 

moda transportasi massal, pembangunan jalan layang (fly over), perencanaan 

pembangunan ruas jalan utama baru. Sedangkan pelaksanaan kebutuhan, 

pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka 
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jalan dan APILL yaitu dengan memasang rambu-rambu, marka jalan dan 

APILL di kawasan pusat kota yang rawan macet. 

 

2. Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung antara lain : 

a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di Dinas 

Perhubungan yang memiliki kualifikasi dibidang transportasi. 

b. Kurangnya koordinasi yang baik antar instansi yang mengelola masalah 

transportasi. 

c. Tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam menaati rambu-

rambu lalu lintas yang telah di pasang masih kurang. 

d. Hambatan samping yang tinggi yang menggunakan badan jalan ikut 

menjadi penghambat dalam penataan lalu lintas. 

 

5.2 Saran 

 

Dari kesimpulan tersebut guna memperlancar palaksanaan penataan lalu lintas di 

Kota Bandar Lampung, maka dapat diberikan beberapa saran yang kiranya dapat 

berguna untuk kemajuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung : 

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung meningkatkan sumber 

daya manusia yang kompeten, dengan mengirim para pegawai Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung guna mengikuti pendidikan dan pelatihan 

tentang lalu lintas, dan mengadakan penerimaan pegawai negeri sipil baru 

yang sesuai dibidang transportasi. 



 55 

2. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung meningkatkan  

koordinasi antar instansi guna mencari pemecahan dari kemacetan lalu lintas 

seperti pelebaran ruas jalan, pembangunan fly over, ataupun pembuatan ruas 

jalan utama baru guna menciptakan transportasi yang baik dan bebas dari 

kemacetan. 

3. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung perlu melakukan 

sosialisasi atau penyuluhan hukum secara terus menerus dan 

berkesinambungan, guna memberikan kesadaran kepada pengguna jalan 

dalam menaati rambu-rambu lalu lintas. 

4. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung meningkatkan 

koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pasar dalam 

menangani masalah PKL yang berdagang di badan jalan guna mengurangi 

hambatan samping. 


