
 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Dewasa ini permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya semakin banyak 

mendapat perhatian, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pemakai 

sarana angkutan  jalan raya. Kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas merupakan 

masalah yang dihadapi daerah perkotaan, tidak terkecuali Kota Bandar Lampung 

sebagai ibukota Provinsi Lampung. 

 

Kemacetan tidak bisa dipisahkan dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

Sampai tahun 1996, kemacetan telah terjadi di beberapa kota di Indonesia seperti 

DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta. (Tamin, Z Ofyar, 

2000).  

 

Volume kendaraan di Kota Bandar Lampung meningkat pada jam-jam sibuk 

(Peak Hour), pagi hari peak hour pada pukul 06.30 – 08.00 WIB  siang hari 

sekitar pukul 12.00  – 14.00 WIB, dan sore hari pada pukul 15.30 – 18.00 WIB. 

Hal ini disebabkan pada pagi hari banyak perjalanan untuk tujuan bekerja dan ke 

sekolah, dan pada sore hari dijumpai banyak perjalanan dari tempat kerja menuju 
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rumah masing–masing. Disamping kedua puncak tersebut, dijumpai pula waktu 

puncak lainnya, yaitu sekitar pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB. Saat itu para 

pekerja pergi untuk makan siang dan kembali lagi ke kantornya masing–masing, 

belum lagi di tambah anak-anak pulang sekolah, dan orang–orang yang 

melakukan perjalanan untuk maksud berbelanja. (Lampung Post, 23 September 

2010) 

 

Situasi seperti ini dapat menimbulakn fenomena kemacetan di jalan–jalan utama 

di dalam kawasan pusat kota Central Business District (CBD) seperti Jl. Radin 

Intan, Jl. Kartini dan Jl. Imam Bonjol. Sehingga kemacetan lebih disebabkan oleh 

peningkatan volume kendaraan dan pergerakan arus lalu lintas yang tinggi. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bandar Lampung sangat berpotensi 

mengalami kemacetan lalu lintas pada beberapa tahun ke depan apabila tidak ada 

upaya-upaya berupa kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi dan 

mengendalikannya. 

 

Secara umum masalah lalu lintas di jalan–jalan utama Kota Bandar Lampung 

tersebut  adalah : 

1. Terkonsentrasinya aktivitas di pusat kota, seperti : pusat perdagangan dimana 

di kawasan pusat kota CBD seperti Jl. Radin Intan, Jl. Kartini dan Jl. Imam 

Bonjol berdiri pusat perbelanjaan antara lain : Ramayana, Simpur Center, 

Plaza Lotus, Central Plaza, Mall Kartini, Bambu Kuning Plaza. Sehingga 

pergerakan orang dan barang menjadi sangat tinggi. 

2. Hampir bersamanya waktu masyarakat kota dalam memulai dan mengakhiri 

berbagai aktivitas atau pekerjaan menjadi penyebab kemacetan. Hal ini hampir 
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terjadi setiap hari, ketika ratusan orang bergerak secara massal berangkat 

menuju kantor atau sekolah di pagi hari dan kembali pulang pada sore hari. 

Akhirnya terjadi kepadatan lalu lintas pada waktu tertentu, yang disebut waktu 

padat (peak hour). (Lampung Post, 23 September 2010) 

3. Tidak sebandingnya kapasitas jalan dan jumlah kendaraan yang melintas di 

kawasan pusat kota CBD. Dispenda mencatat kepemilikan sepeda motor di 

Bandar Lampung sudah mencapai 327.180unit, sementara hingga pertengahan 

2010 terdapat 99.498 unit roda empat (R4) yang melintas di Bandar Lampung. 

Sedangkan, jumlah ruas jalan dalam kota yang menjadi tumpuan ribuan 

kendaraan tersebut tidak pernah bertambah. Hingga Juni 2010, Bandar 

Lampung hanya mempunyai tiga jalan arteri (protokol) dan tiga jalan kolektor 

(penghubung). Ketiga jalan arteri adalah Raden Intan II sepanjang 1437.2 

meter, Jalan RA Kartini sepanjang 1611.5 meter, dan Jalan Imam Bonjol 

sepanjang 621.3 meter. Lebar ketiga jalan arteri ini adalah 14 meter dengan 

hambatan samping yang sangat tinggi seperti angkutan becak dan gerobak 

yang bergerak melawan arus lalu lintas mengakibatkan kondisi lalu lintas di 

kawasan ini semakin parah (Tribun Lampung, 12 Oktober 2010) 

4. Tingkat hambatan samping yang tinggi seperti : pejalan kaki, aktivitas keluar 

masuk parkir kendaraan, pedagang kaki lima (PKL), gerobak, becak. 

5. Trotoar dimanfaatkan sebagai tempat PKL berjualan sehingga aktivitas 

pejalan kaki memanfaatkan sebagian badan jalan. 

6. Tingkat pemahaman pengguna jalan yang tidak sama tentang aturan lalu lintas 

yang berlaku. 
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7. Ada ruas jalan yang dilewati lebih dari satu trayek angkutan umum, awal dan 

akhir trayek angkutan umum berada di Tanjungkarang Pusat. (Sumber : Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung)  

 

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang kompleks oleh karena itu 

perlu dilakukan perencanaan yang matang, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

kemacetan lalu lintas yan belum teratasi hingga saat ini tidak lain adalah akibat 

perencanaan yang kurang matang. Dalam hal ini pemerintah sebagai institusi 

penyelenggaraan negara harus mampu menciptakan lalu lintas yang aman, 

selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien. 

 

Agar tercipta kelancaran berlalu lintas di Kota Bandar Lampung,  seperti 

sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang–Undang Nomor 22 tahun 

2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pasal 1 ayat 33 disebutkan: 

“Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu  keadaan  berlalu  

lintas  dan  penggunaan  angkutan  yang  bebas dari hambatan dan kemacetan di 

jalan”. 

Dalam hal menciptakan lalu lintas yang lancar bebas dari hambatan dan 

kemacetan di jalan, maka dalam hal ini diperlukan peran pemerintah daerah untuk 

membuat perencanaan yang matang melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas 

dan meningkatkan infrastruktur yang ada. 

 

Untuk Kota Bandar Lampung, tugas tersebut menjadi kewenangan dari Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 12 ayat (1) ditegaskan bahwa:  
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“Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Perhubungan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”  

 

Lalu dikeluarkanlah Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

Dalam pasal 3 di jelaskan Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok yaitu : 

“Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan Darat, 

Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan”. 

 

 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada pasal 3 Peraturan 

Walikota yang sama, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, 

Pos dan Telekomunikasi. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Pada kenyataannya dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dengan 

yang dikemukakan diatas  diasumsikan bahwa, peran Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung belum berjalan secara optimal dalam hal menciptakan lalu lintas 
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yang lancar bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Dari uraian yang 

dikemukakan diatas maka akan dilakukan penelitian tentang “Kewenangan Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Penataan lalu lintas di Kota Bandar 

Lampung”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

 

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung dalam Penataan  Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Faktor–faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Kewenangan Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Penataan Lalu Lintas di Kota 

Bandar Lampung. 

 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian diarahkan pada kawasan yang mengalami permasalahan 

kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Kawasan kemacetan lalu lintas 

tersebut berupa sistem jaringan jalan yang terdiri dari beberapa ruas-ruas jalan 

utama yang saling berhubungan dan berpotensi menimbulkan kemacetan pada 

keseluruhan jaringan jalan dalam kota. Seperti kawasan pada ruas Jl. Raden Intan, 

Jl. Kartini, Jl. Imam Bonjol. Dan ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas 

kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penataan 

kemacetan lalu lintas dan rencana-rencana dalam penataan kemacetan tersebut. 



 7 

1.4  Tujuan Penelitian dan  Kegunaan Penelitian  

 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti 

adalah untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Untuk mengetahui dan memaparkan apa yang menjadi faktor penghambat 

Dinas Perhubungan  Kota Bandar Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung. 

 

 1.4.2 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini di bagi dua yaitu : 

1. Kegunaan  Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum administrasi negara dalam 

lingkup hukum lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengkaji secara objektif mengenai 

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Penataan 

lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 
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b. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menjadi masukan dan saran tindakan 

kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terkait dengan 

penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Kewenangan Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Penataan lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung. 

  


