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Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai berbagai macam produk kebijakan 

yang mengatur tentang seluk beluk kehidupan masyarakatnya beserta fasilitas 

publik untuk mendukung terciptanya kenyamanan bagi masyarakat pada saat 

beraktivitas. Salah satu fasilitas publik yang dimaksud adalah trotoar. Kebijakan 

yang mengaturnya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang 

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung. 

Kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki tersebut dapat diwujudkan 

melalui Dinas Tata Kelola, Kota Bandar Lampung sebagai aparatur pelaksana 

kebijakan. Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang 

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung yang tepat, 

efektif, dan efisien tentu berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalan raya 

yang ada di Kota Bandar Lampung. Tetapi pada kenyataannya masih banyak 

ditemukan masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung. 

 

Dalam penelitian ini penulis ingin menemukan rumusan penyebab terjadinya 

disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi tentang 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung untuk 

mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan 

apa yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik 

analisis data menggunakan reduksi data dan teknik keabsahan data menggunakan 

triangulasi. 

 

Hasil penelitian menunujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya disfungsi jalur 

pedestrian di Kota Bandar Lampung adalah komunikasi yang tidak lancar antar 

pegawai dan antar dinas terkait, sumberdaya yang terbatas, disposisi/sikap 

pelaksana kebijakan yang beraneka ragam, serta lemahnya struktur birokrasi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung 

mengadakan rapat internal, melakukan pertemuan antara pihak Dinas Tata Kota, 

Kota Bandar Lampung dengan perwakilan pedagang kaki lima, melaksanakan 

razia terhadap pedagang kaki lima, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi 

kebijakan. 
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