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ABSTRACT 

 

 

STRATEGIES IN IMPROVING TRAFFIC ORDER  

FOR TEENAGE STUDENTS  

(A Study On Dikyasa Traffic Unit Polresta Bandar Lampung) 

 

By 

GHOZIE GHOLIB IZADI 

 

 

The traffic violations that occurred in the region of Bandar Lampung City are 

more dominated by teenage students, according to a data collected by the Traffic 

Unit Polresta (city police) of Bandar Lampung in 2015. The problem of traffic 

order becomes the dominant factor of traffic violations in the area of Bandar 

Lampung City. This means that the public awareness of Bandar Lampung 

residents for traffic order is still low. Therefore, the Traffic Unit of Polresta 

Bandar Lampung proposed a strategy to improve the traffic order especially for 

teenage students conducted by Dikyasa Unit (sub directorate of education and 

conjecture).  

 

This study aims to describe strategies in improving traffic order. The theory used 

in this research was Higgins strategy implementation model by focusing on three 

indicators namely: Integral Financing and Operational Planning; Leadership, 

Motivation, and Communication Systems; and Human Resource Management and 

Organizational Culture. The method used in this research was descriptive type 

with qualitative approach. The data were collected through in-depth interviews, 

documentation studies and observations. 

 

The indicator of human resources has not met the requirements as seen from the 

limited number of Dikyasa unit, consequently, it affected the success of every 

implementation of program proposed by the Traffic Unit of Polresta Bandar 

Lampung. The conclusion of this research showed that the implementation of 

strategy in improving traffic order has not fully run well. It can be seen from the 

results and discussion of human resource management on the organizational 

structure.  
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ABSTRAK 

 

STRATEGI MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS 

PADA KALANGAN PELAJAR REMAJA 

(Studi Pada Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung) 

 

 

OLEH 

GHOZIE GHOLIB IZADI 

 

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung lebih di 

dominasi oleh kalangan pelajar remaja, hal ini sesuai dengan data dihimpun oleh 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung pada tahun 2015. Faktor tidak tertib 

yang menjadi penyebab pelanggaran paling dominan di wilayah Kota Bandar 

Lampung. Artinya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tertib berlalu 

lintas masih rendah. Oleh karena itu Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 

mempunyai strategi dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas untuk kalangan 

pelajar remaja yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam meningkatkan 

ketertiban berlalu lintas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan model implementasi strategi Higgins dalam Salusu dengan 

memfokuskan pada 3 indikator yaitu: Pencanaan Integral dan Perencanaan 

Operasional; Kepemimpinan, Motivasi, dan Sistem Komunikasi; dan Manajemen 

Sumber Daya Manusia  dan Kultur Organisasi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. 

 

Pada indikator sumber daya manusia belum terpenuhi secara baik, dilihat dari jumlah 

Unit Dikyasa sangat minim, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan setiap 

pelaksanaan kegiatan program Satlantas Polresta Bandar Lampung. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah pelaksanaan strategi dalam meningkatkan ketertiban berlalu 

lintas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terlihat pada hasil dan pembahasan 

mengenai manajemen sumber daya manusia pada struktur organisasi. 

 

Kata Kunci: Strategi, Implementasi Strategi, Pelajar Remaja 



 

 

 

STRATEGI MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS 

PADA KALANGAN PELAJAR REMAJA 

(Studi Pada Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung) 

 

 

 

Oleh 

Ghozie Gholib Izadi 

 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA 

pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 
 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

 







 



RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis bernama lengkap Ghozie Gholib Izadi, 

dilahirkan di Palembang pada tanggal 11 Desember 

1994 dari pasangan Bapak Faizal Zaini dan Ibu 

Dihiryana. Penulis memiliki satu adik perempuan 

bernama Miranda Haniyyah Fadhilah. Jenjang 

pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh 

penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) 

Al-Azhar 16 pada tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kemiling 

Permai yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama 

Negeri (SMPN) 28 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, dan 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung pada program 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 

2013 penulis tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur 

penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi dalam mengikuti 

organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 

(HIMAGARA) FISIP Universitas Lampung  sebagai anggota bidang Minat 

dan Bakat (MIKAT) pada tahun 2015. Awal bulan Januari hingga awal Maret 

2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar 

Agung Ilir Kecamatan Pugung Utara Kabupaten Tanggamus. 



 

 

 

MOTTO 

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan Bagimu 

(QS 40:60) 

 

Happiness depends upon ourselves  

(Aristoteles) 

 

Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one  

(Bruce Lee) 

 

Rasa sakit membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana 

Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup 

(John Pattrick) 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

Almamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur kepada Allah SWT yang 

Sangat baik telah meridhoi penyusunan skripsi ini dengan banyak 

Pelajaran yang disisikan oleh Nya selama proses penyusunan  

Skripsi berlangsung. 

 

Terimakasih yang tak terhitung untuk kedua orangtuaku: 

Ayah  tercinta, Faizal Zaini 

Ibuku tercinta, Dihiryana 

Adikku, Miranda Haniyyah Fadhilah 

 

Terimakasih guru, dosen, teman-teman, dan seluruh 

Pihak yang membantu  



 
 

 

 

 

 

SANWACANA 
 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, karunia dan kasihsayang-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Meningkatkan Ketertiban 

Berlalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Remaja (Studi Pada Unit Dikyasa 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung)”. 

 

Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan 

masukan dari berbagai pihak. Apa yang ada dalam skripsi ini adalah 

keterbatasan, ketidaksempurnaan dan berbagai kekurangan, sehingga masih 

sangat membutuhkan kritik, saran dan perbaikan dari berbagai pihak. 

Terwujudnya skripsi ini telah melibatkan bantuan banyak pihak, sehingga penulis 

ingin menyampaikan penghargaan, penghormatan dan terimakasih yang 

sebesarnya kepada: 

 

1. Kedua orangtuaku terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi 

untuk kuat menjalani hidup. Terimakasih karena selalu membuatku 

semangat menyelesaikan skripsi ini, untuk do’a dan nasehat yang kalian 

berikan, untuk kerja keras dan usaha agar oji bisa terus kuliah. Baru ini yang 

bisa oji persembahkan untuk ayah dan ibu, do’akan oji selalu agar bisa 

membahagiakan ayah dan ibu selalu. 



 
 

2. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing utama 

sekaligus seketaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak 

memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta motivasinya dalam proses 

penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

3. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A, selaku dosen pembimbing kedua 

yang telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk membantu dalam banyak 

memberikan masukan, pengarahan, motivasi kepada penulis selama proses 

penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembahas dan 

penguji yang telah berkenan membantu dan memberikan saran-saran kepada 

penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

7. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang 

turut membantu memberikan kemudahan, arahan dan motivasi kepada 

penulis selama masa kuliah. 

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat dengan ikhlas dan kesabarannya serta membimbing penulis 

selama menempuh studi.  

9. Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff administrasi FISIP Unila, 

Ibu Nur’aini dan Bapak Azhari terimakasih telah banyak membantu dan 

memberikan informasi berharga kepada penulis sehingga semua keperluan 



 
 

administrasi terpenuhi. 

10. Segenap informan penelitian pada Polresta Bandar Lampung Bapak 

Gunawan, Ibu Sylvia, Bapak Liko, Bapak Bram, Pimpinan Polresta Bandar 

Lampung, Pimpinan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan 

seluruh staff yang telah bersedia memberikan informasinya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Adikku Miranda Haniyyah Fadhilah yang abang sayangi yang telah memberi 

semangat, do’a dan dukungan kepada abang. Terimakasih dek Hani, 

semangat raih cita-citamu, semoga kita kelak akan menjadi orang sukses 

yang bisa membanggakan Ayah dan Ibu kita Aamiin… 

12. Untuk keluarga besar Ayah dan Ibu yang selalu mendengarkan cerita dan 

memberikan semangat selama menyelesaikan studi. Terimakasih atas semua 

do’a serta dukungan yang telah kalian berikan kepadaku. 

13. Teman-teman seperjuangan ALAS MENARA “Angkatan Lima Belas 

Jurusan Ilmu Admiinstras Negara” tanpa terkecuali, terima kasih atas 

kekompakan, dukungan serta bantuan kalian semua selama masa 

perkuliahan. 

14. Keluarga Besar Himagara, Abang-abang dan mbak mbak Anti Mapia 2011 

dan Ampera 2012 terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan. 

15. Untuk rekan-rekan KKN Desa Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung Utara, 

Kabupaten Tanggamus: M. Iqbal Alzaohar, Masagus M. Iqbal Syahputra, 

Eka Tiara Yulianti, Diah Permata Sari, Intan Damaya Antika, dan Prizka 

Putri Pahlawan. 

 



 
 

16. Keluarga Besar Banjar Agung Ilir, Pak Lurah sekeluarga dan pemuda-

pemudi desa Banjar Agung Ilir. Terimakasih atas keramah tamahannya 

menerima kami di desanya. 

17. Untuk Saudara beda emak, Gorby Sandria (orang yang terlalu baik dengan 

orang yang baru dikenal dan orang dengan raut wajah senyum kalo marah), 

Jamaludin (sekelik jauh yang suka buka topik pembicaraan soal cewek, 

pengoleksi tas, sepatu, jaket, dan suka berimprovisasi) dan Wiraga 

Singamangla (orang yang suka spoiler tentang apapun itu dan gak suka 

makan sayur). Terima kasih telah menjadi teman terbaik yang mendukung 

dan bertukar pikiran serta mengajari tentang banyak hal. Semoga kalian 

selalu berada dalam lindunganNYA. Aamiiin 

18. Teman-teman SMA, Pramuningtyas Wardhana, Wahyu Saputra, Ridho, 

Ridho Mualim. Terimakasih kebersamaannya selama ini tetap semangat 

kejar ilmu dan cita-cita kalian. 

19. Teman-teman Florensia dan Ant Wars, Enriawan Firdaus, Hambali 

Hafidz, Adityo Pratomo, Rizkyyy, Roni Wildan, Arul, Ike, Dll. 

Terimakasih atas Role In Play  nganarnya dan lebih banyak bercanda 

daripada serius disaat genting. #GGWP #n00bTeam 

20. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan 

dan bantuannya. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. Aamiin. 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 06 November 2017 
 

 
Penulis 

 
 
 
 
 
 

 Ghozie Gholib Izadi 
 



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ...............................................................................................     1 

B. Perumusan Masalah .......................................................................................  11 

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................................  11 

D. Manfaat Penelitian .........................................................................................  12 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Organisasi .........................................................................  13 

1. Pengertian Organisasi .............................................................................  13 

2. Tujuan Organisasi ...................................................................................  15 

B. Tinjauan Tentang Strategi ..............................................................................  16 

1. Definisi Strategi ......................................................................................  16 

2. Tingkat-tingkat Strategi ..........................................................................  18 

3. Tipe-tipe Strategi ....................................................................................  20 

4. Perumusan Strategi .................................................................................  24 

5. Implementasi Strategi .............................................................................  26 

C. Tinjauan Tentang Ketertiban Berlalu Lintas ..................................................  29 

D. Tinjauan Tentang Remaja ..............................................................................  32 

 1. Definisi Remaja ......................................................................................  32 

E. Penelitian Terdahulu ......................................................................................  33 

F. Kerangka Pikir ...............................................................................................  36 

 

III.  METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....................................................................  39 

B. Fokus Penelitian .............................................................................................  40 

C. Lokasi Penelitian ............................................................................................  42 

D. Informan Penelitian ........................................................................................  42 

E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................................  43 

F. Teknik Analisis Data ......................................................................................  45 

G. Teknik Keabsahan Data .................................................................................  46 



 

 

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung ................................................  49 

 1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung.............................................  49 

 2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung ................................................  50 

  a.  Visi ...................................................................................................  50 

  b. Misi ..................................................................................................  50 

 3. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung .......  51 

 4. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung .................................  52 

B. Gambaran Umum Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas ..  56 

 

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ..............................................................................................  58 

1. Strategi Polresta Bandar Lampung Dalam Bentuk dan Upaya Serta 

Tindakan tahun 2016...............................................................................  59 

 a. Penegakan Hukum Berlalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Remaja 

Dalam Mewujudkan Lalu Lintas yang Aman dan Tertib ...................  61 

 b. Police Goes To School dan Campus ..................................................  72 

2. Pelaksanaan Strategi Polresta Bandar Lampung Dalam Bentuk dan 

Upaya Serta Tindakan tahun 2016 ..........................................................  77 

 a. Pelaksanaan Strategi Dalam Bentuk Penindakan dan Pecegahan ...  77 

 b. Hirarki Organisasi dan Rantai Komando Polresta Bandar 

Lampung .................................................................................................  80 

 c. Sumber Daya Manusia Unit Dikyasa Polresta Bandar Lampung ....  87 

B. Pembahasan Implementasi Strategi Polresta Bandar Lampung dalam 

meningkatkan ketertiban berlalu lintas tahun 2016 .......................................  89 

 a. Perencanaan Integral dan Oprasional......................................................  89 

 b. Kepemimpinan, Motivasi, dan Sistem Komunikasi ...............................  93 

 c. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi ....................  95 

C. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi meningkatkan 

ketertiban berlalu lintas pada pelajar remaja (studi pada unit Dikyasa 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung) .............................................  97 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ....................................................................................................  101 

B. Saran ..............................................................................................................  104 

   

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

1.1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2013-2015........................................    3 

1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan .............................    3 

1.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia ........................................    4 

1.4 Jenis Cidera Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Kategori Umur ................    6 

2.1 Matriks Perbandingan Penelitian ....................................................................  34 

3.1. Daftar Informan yang Berkaitan dengan Penelitian .......................................  43 

3.2 Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian .....................................  45 

 

 



 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir...................................................................................  38 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung ..  52 

Gambar 5.1 Remaja yang Terjaring Razia oleh Sat Sabhara Polresta Bandar 

  Lampung............................................................................................  62 

Gambar 5.2 Bulan Tertib Berlalu Lintas Tahun 2016 Polresta Bandar Lampung  63 

Gambar 5.3 KegiatanSP3KM oleh Kanit Unit Dikyasa Polresta Bandar 

  Lampung............................................................................................  65 

Gambar 5.4 Kegiatan Unit Dikyasa Polresta Bandar Lampung Melaksanakan  

 Kegiatan Polsana ke TK Kartini Jl. Ahmad Yani ..............................  67 

Gambar 5.5 Kegiatan Polda Lampung Polisi Cilik Di Mall Boemi Kedaton 

  Bandar Lampung Pada tanggal 18 April 2017 ..................................  69 

Gambar 5.6 Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah Di Lapangan Polresta 

  Bandar Lampung ...............................................................................  70 

Gambar 5.7 Kegiatan Safety Riding to School Di SMA Printis 1 Kota Bandar  

 Lampung Pada 1 Februari 2017 .........................................................  74 

Gambar 5.8 Kegiatan Police Goes To School Pada Tanggal 27 Februari 2017 

 Aiptu Zaitun Nawari Menjadi Pembina Upacara Di Sekolah 

  SMP IT Fitrah Insani .........................................................................  75 

Gambar 5.9 Kegiatan Police Goes To School Pada Tanggal 24 Juli 2017  

 Ipda Sylvia C. Agustina Pembina Upacara Di SMPN 25  

 Bandar Lampung ................................................................................  75 

Gambar 5.10 Kegiatan Kepolisian Daerah Lampung Pada Tanggal  

 20 Oktober 2016 di GSG Unila ..........................................................  76 

Gambar 5.11 Rapat Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas  

 (KTL) yang Dilakukan oleh Kasat Lantas .........................................  82 

Gambar 5.12 Pelatihan Anggota Satuan Lalu lintas Polresta Bandar Lampung ...  88 

   

 



1 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tugas dan kewajiban 

untuk mewujudkan lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, 

teratur, nyaman dan efisien melalui menejemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas 

yang dilaksanakan komprehensif, terpadu dan tepat sasaran. Pada Tahun 2009, 

pemerintah mengeluarkan peraturan baru Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bertujuan dalam rangka membina 

dan peningkatan lalu lintas dan angkutan umum yang aman, selamat, tertib, dan 

lancar. 

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang diresmikan sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada 

sekarang (http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-

nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya diakses pada 

tanggal  22 Oktober 2016). Alasan pemerintah menggantikan Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan adanya peraturan lalu lintas yang 

belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, hukuman atas pelanggaran lalu 

http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya
http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya
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lintas yang terlalu rendah, meningkatnya jumlah pertumbuhan kendaraan 

bermotor tidak sebanding dengan pengadaan ruas jalan, dan pertumbuhan jumlah 

penduduk yang pesat di Indonesia, berdampak pula terhadap bertambahnya 

kendaraan bermotor baik sebagai alat transportasi maupun untuk mencari nafkah 

dengan kendaraan umum. 

 

Pada konteks Provinsi Lampung, peningkatan jumlah kendaraan bermotor 

tidak diimbangi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana jalan dan juga tidak 

seimbangnya pertambahan jaringan jalan serta bertambahnya fasilitas lalu lintas. 

Belum siapnya fasilitas angkutan umum yang dapat menjadi prioritas untuk 

masyarakat, misalnya angkutan umum atau angkutan kota dengan tujuannya yang 

berbeda dilihat dari warna, angkutan massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan 

Bus Trans Lampung, jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, 

berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas yang menyebabkan kurang 

tertibnya pengguna jalan (Sumber: http://www.instran.org/index.php/in/ruang-

berita/depan/25-front-page/2500-permasalahan-brt-di-bandar-lampung- diakses 

pada tanggal 15 Desember 2016). 

  

Kondisi jalan yang sempit dan bertambahnya jumlah kendaraan serta kurang 

tertibnya pengguna jalan merupakan pemicu terjadi kecelakaan lalu lintas. Artinya 

kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tertib berlalu lintas masih 

rendah. Selain itu untuk wilayah lain selain karena kurangnya kesadaran tertib 

berlalu lintas, berkendara dengan melebihi batas kecepatan juga faktor yang 

dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Dengan masih rendahnya kesadaran 

http://www.instran.org/index.php/in/ruang-berita/depan/25-front-page/2500-permasalahan-brt-di-bandar-lampung-
http://www.instran.org/index.php/in/ruang-berita/depan/25-front-page/2500-permasalahan-brt-di-bandar-lampung-
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akan tertib berlalu lintas, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung 

mencatat bahwa jumlah pelanggaran masih cukup tinggi sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2013-2015 

NO TAHUN 
JUMLAH PELANGGARAN 

TILANG TEGURAN JUMLAH 

1 Tahun 2013 39.072 31.956 71.028 

2 Tahun 2014 40.389 24.616 65.005 

3 Tahun 2015 43.387 16.526 59.526 

Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada 

tahun 2015 masih cukup tinggi, namun dibanding  jumlah pelanggaran lalu lintas 

pada tahun 2015 mengalami penurunan pada pelanggaran non tilang atau 

pelanggaran berupa teguran. Pelanggaran yang dikenakan tilang pada tahun 2015 

bertambah jumlahnya. Dalam kaitannya kali ini merupakan remaja pelajar yang 

berkendara mayoritas belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilihat dari 

data Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Tahun 2015. Dalam kasus 

pelanggaran lalu lintas tahun 2015 untuk kalangan pelajar remaja di Kota Bandar 

Lampung pada tabel 1.2 terdapat beberapa jumlah pelanggaran yang menunjukan 

tidak tertibnya pengguna jalan dalam berlalu-lintas sebagai berikut. 

 
Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan  

JUMLAH 

PELANGGARAN 

PENDIDIKAN PELANGGAR 

SD SMP SMA AKADEMI 

PUTUS 

SEKOLAH 

LAIN- 

LAIN 

43.387 1.265 8.571 19.820 11.411 1.964 356 

Sumber: Data Polresta Bandar Lampung Tahun 2015 
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Berdasarkan data diatas, terdapat pelanggaran yang didominasi oleh kalangan 

pendidikan SMA dengan laporan pelanggaran yang dilakukan tidak memiliki surat 

berkendara atau SIM dan STNK, serta pelanggaran tidak menggunakan 

kelengkapan berkendara seperti menggunakan helm, kaca spion yang tidak 

terpasang, tidak patuh terhadap rambu lalu lintas dengan berkendara secara tidak 

wajar atau ugal-ugalan serta berkendara melebihi batas kecepatan yang telah 

ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

  

Dilihat dari banyaknya pelanggaran berdasarkan pendidikan didominasi oleh 

pelajar SMA yang ditindak oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung di 

sekitar wilayah di Kota Bandar Lampung. Dalam kategori dalam usia berdasarkan 

rincian jumlah pelanggaran sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia 

USIA PELANGGAR  

JUMLAH 

PELANGGARAN 0-15 15-21 22-30 31-40 41-50 51 Keatas 

3.373 12.473 17.202 7.421 2.341 756 43.387 

Sumber: Data Polresta Bandar Lampung Tahun 2015 

 

Berdasarkan data diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar remaja 

rentan usia produktif dan tidak boleh berkendara karena belum cukup umur untuk 

berkendara di jalan. Konsep remaja di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa semua orang di bawah 

usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak 

mendapat perlakuan dan kemudahan yang diperuntukkan bagi anak, misalnya: 

pendidikan, perlindungan, dan sebagainya (Sarwono, 1989:5-6). 
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Remaja yang dimaksud disini adalah seorang yang belum berusia 17 tahun 

dan belum memiliki SIM untuk berkendara belum mampu mengontrol emosinya 

di jalan, kurang matangnya dalam berkendara, kesadaran terhadap tanggungjawab 

yang rendah dan kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan pengguna jalan 

dan diri sendiri. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan remaja perlu 

kajian dan perhatian serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek 

pembinaan dan di sisi lainnya tidak melanggar tentang pelindungan hak-hak asasi 

anak. 

 

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja disebabkan karena 

tahap perkembangan pikiran mereka atau nalar mereka umumnya masih rendah. 

Dalam ilmu kriminologi ada teori perkembangan moral manusia yang disebut 

Moral Development Theory (Santoso dan Achjani, 2003:53), teori ini 

menggambarkan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran atau nalar manusia, 

yaitu: 

a. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun), pada tahap ini anak umumnya 

berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”. 

b. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun), pada tahap ini remaja umumnya 

mulai mencari jati diri, mereka sudah mulai mengadopsi nilai-nilai dan 

aturan-aturan yang ada disekelilingnya. 

c. Tahap Postkonvensional (umur ≥ 20 tahun), pada tahap ini manusia umumnya 

sudah kritis menguji kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang dianggap 

tidak sesuai, tingkat kematangan emosi sudah stabil, sudah mampu mengolah 

atau mengatur pikiran, perkataan dan perbuatannya. 
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Berdasarkan data Korlantas Polri dengan pelanggaran lalu lintas dengan 

jumlah kecelakaan terbanyak di Indonesia didominasi yang oleh kelompok umur 

15-19 tahun diantaranya sebagai berikut. 

Tabel 1.4 Jenis Cidera Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Kategori Umur 

Umur Luka Ringan Luka Berat Meninggal Dunia Total 

0-4 Tahun 453 55 82 590 

5-9 Tahun 878 172 112 1.162 

10-14 Tahun 1.402 249 180 1831 

15-19 Tahun 3.927 512 626 5.068 

20-24 Tahun 2.938 418 588 3.944 

25-29 Tahun 1.892 299 379 2.570 

30-34 Tahun 1.619 208 313 2.140 

Sumber: Data Korlantas Polri Tahun 2015 

 

Distribusi dari Jenis Cedera berdasarkan tingkat keparahan dan usia untuk 

triwulan terakhir ditampilkan dalam diagram tabel di atas. Penting untuk diketahui 

bahwa pengguna jalan kelompok usia 15-25 adalah yang paling rentan di 

Indonesia. Pengamatan ini biasanya terjadi di banyak negara. Anak muda tidak 

menyadari perilaku mengemudi yang berisiko dan mereka masih pemula dalam 

mengemudi kendaraan. Dengan meningkatnya pengalaman, pengemudi akan 

belajar lebih jauh tentang keterbatasan mereka dan mengembangkan sikap 

mengemudi yang lebih aman (Sumber: http://www.korlantas-irsms.info/ diakses 

pada tanggal 18 April 2017). 

 

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 77 bahwa setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin 

Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. 

http://www.korlantas-irsms.info/
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Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 80 tentang persyaratan 

pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk Mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagai dimaksud dalam pasal 

77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, 

dan lulus ujian; 

2. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah 

sebagai berikut: 

a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin 

Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; 

b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan 

c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. 

 

Selain tidak memiliki SIM, mayoritas remaja berkendara dengan tidak 

mematuhi rambu lalu lintas dan berkendara dengan tidak tertib di jalan raya, dari 

perbuatan mereka tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri karena 

melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos rambu lalu lintas atau melawan 

arus jalan yang dapat juga membahayakan keselamatan orang lain di jalan raya. 

 

Menyikapi masalah ini orang tua seharusnya menjadi penentu, karena pada 

kenyataannya pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dan 

melanggar lalu lintas khususnya terjadi pada remaja pelajar. Dengan adanya 

pengemudi kategori remaja di jalan sudah dapat dipastikan bahwa pengendara 

tersebut belum memiliki SIM dan masih banyak pengendara kendaraan bermotor 

yang dilakukan oleh remaja pelajar lepas dari pengawasan polisi lalu lintas. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pasal yang 

menjelaskan pelanggaran lalu lintas tentang sanksi yang akan diterima apabila 

tidak memiliki SIM yang diatur dalam pasal 281 bahwa setiap orang yang 
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mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin 

Mengemudi sebagaimana dalam pasal 77 ayat 1 dikenakan sanksi pidana dengan 

paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  dengan  denda  paling  banyak Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan pelanggaran tentang kelengkapan 

motor yang diatur dalam pasal 285 bahwa setiap orang yang mengemudikan 

sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang 

meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 

pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 (tiga) berhubungan dengan pasal 

48 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling 

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah). Lalu apabila pidana seorang yang tidak membawa STNK 

sebagaimana dalam pasal 288 berisi bahwa setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor 

(STCKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah). 

 

Efek buruk membawa kendaraan bagi remaja ada banyak salah satunya dapat 

menimbulkan kecelakaan. Faktor yang mempengaruhi seorang siswa membawa 

motor yaitu orang tua, mereka memberikan kendaraan sebagai alternatif untuk 

berangkat kesekolah, karena fasilitas umum di wilayahnya minim dan angkutan 

umum dengan kondisi sekarang yang tidak aman atau bisa membuat telat ke 
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sekolah. Walaupun sudah dilarang oleh pihak sekolah bagi yang belum cukup 

umur tidak boleh untuk membawa motor kesekolah, tetapi siswa yang belum 

memiliki SIM bersikeras membawa motor dengan tidak parkir disekolahnya, 

melainkan disekitar sekolahnya. 

 

Selain efek buruk yang ditimbulkan dari pengendara yang belum memiliki 

SIM dijalan pada khususnya remaja, hal ini dalam Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2009 pada pasal-pasal yang menjelaskan tentang sanksi yang harus diterima 

terhadap pelanggaran lalu lintas. Pada pasal 310 ayat 1-4, dijelaskan bahwa 

kelalaian yang mengakibatkan kecelakan lalu lintas sehingga menyebabkan 

korban pengguna jalan mengalami luka ringan, luka berat, dan hingga merenggut 

nyawa akan dipidana mulai dari 6 (enam) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun 

penjara serta dikenakan denda dari Rp. 1.000.000,00–Rp. 12.000.000,00 sesuai 

dengan parahnya pelanggaran yang ditimbulkan. Sedangkan apabila pelanggaran 

yang dilakukan dengan sengaja berkendara motor dengan cara atau keadaan yang 

membahayakan bagi pengguna jalan lainnya di jalan raya diatur dalam pasal 311 

ayat 1-4 yaitu dengan pidana penjara dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sampai 

12 (dua belas) tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,00–Rp. 

24.000.000,00 sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. 

 

Dalam melaksanakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, 

pada Bulan Juli hingga September 2016, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) dan dibantu Direktorat Lalu Lintas Polda 

Lampung melaksanakan sosialisasi di jalan raya dalam rangka 

mengimplementasikan kebijakan fungsi lalu lintas dalam bentuk Aksi 
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Keselamatan Lalu Lintas 2016 melalui Bulan Tertib Lalu Lintas secara tematik 

dan Aksi Keselamatan Lalu Lintas 2016 melalui kampanye aksi keselamatan lalu 

lintas dengan Tema “Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan No.1” 

khususnya untuk Penindakan Pelanggaran Balap Liar, Batas Kecepatan dan 

Persyaratan Teknis serta kelengkapan surat-surat. Aksi keselamatan lalu lintas 

melalui Bulan Tertib secara tematik 2016 ini merupakan untuk menindak 

pelanggar aturan berlalu lintas tersebut juga untuk memberikan pembinanan 

kepada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas sehingga keselamatan lebih 

terjamin. 

 

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Polda Lampung bekerja sama dengan 

Universitas Lampung mengadakan seminar dengan program pembinaan dan 

penyuluhan melalui Police Goes To Campus. Menurut Kabid Dikmas Korlantas 

Polri Kombes Pol Drs. Pujiono Dulrachman, Pengetahuan akan tertib lalu lintas 

penting untuk diketahui oleh semua orang khususnya para pelajar dan mahasiswa, 

adanya seminar ini merupakan sosialisasi untuk mendidik mereka yang hanya 

mengetahui tertib berlalu lintas untuk menjadikan perilaku tertib berlalu-lintas. 

Melihat dari data Polresta Bandar Lampung pelanggaran dominan pada pelajar 

dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Diharapkan dengan adanya sosialisasi 

dengan program pembinaan dan penyuluhan akan tertib berlalu lintas sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan akan mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar 

remaja di Kota Bandar Lampung. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian atas 

bagaimana Polresta Bandar Lampung menanggapi masalah tersebut, maka penulis 

mengangkat penelitian berjudul “Strategi Meningkatkan Ketertiban Berlalu lintas 

pada Pelajar Remaja (Studi pada Unit Dikyasa, Satuan Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan strategi meningkatkan ketertiban berlalu lintas 

pada pelajar remaja (Studi pada Unit Dikyasa, Satuan Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung)? 

2.  Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi meningkatkan 

ketertiban berlalu lintas pada pelajar remaja (Studi pada Unit Dikyasa, Satuan 

Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi meningkatkan ketertiban berlalu 

lintas pada pelajar remaja (Studi pada Unit Dikyasa, Satuan Lalu Lintas 

Polresta Bandar Lampung). 
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2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan strategi 

meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada pelajar remaja (Studi pada Unit 

Dikyasa, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, adanya  penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu 

Administrasi Negara khususnya strategi dalam sebuah organisasi. 

2. Manfaat Peraktis, adanya penelitian ini berguna bagi Polresta Bandar 

Lampung, sehingga dapat menjadi umpan balik (feedback) dalam strategi 

Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan ketertiban berlalu-lintas pada 

remaja pelajar di kota Bandar Lampung  serta para pembaca dan bagi 

masyarakat semoga dapat bermanfaat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Organisasi 

 

1. Pengertian Organisasi 

 

Salah satu pertanyaan awal dari setiap pembahasan mengenai organisasi 

adalah apakah yang dimaksudkan dengan organisasi. Pertanyaan ini 

membawa ke suatu jawaban tentang rumusan, definisi, atau uraian mengenai 

apa dan bagaimana organisasi itu. Menurut Weber dalam Miftah Thoha 

(2014:113) organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur 

didalamnya berisi wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk 

menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Organisasi mempunyai batasan-batasan 

tertentu (boundaries), dengan demikian seorang yang melakukan hubungan 

interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh 

aturan-aturan tertentu. Tata aturan ini menyusun proses interaksi di antara 

orang-orang yang bekerja sama di dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak 

muncul begitu saja dan tata hubungan sosial dalam seorang individu 

melakukan proses interaksi sesamanya dalam organisasi tersebut. 
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Pendapat lain tentang organisasi dikemukakan oleh Bernard dalam 

Miftah Thoha (2014:114) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu 

sistem kegiatan-kegiatan yang terkordinir secara sadar, atau kekuatan dari dua 

manusia atau lebih. Dengan demikian Bernard menyimpulkan organisai 

dalam beberapa bagian, antara lain: 

1. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu 

proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran. 

2. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan 

kegiatan yang bersasaran tersebut. 

3. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari 

sebagian anggotanya untuk mengambil pencapaian tujuan bersama 

anggota lainnya.  

 

Tidak jauh berbeda dengan definisi organisasi diatas, Gulick dalam 

Syafie (2006:52) menjelaskan bahwa: 

“Organization is the mean of interrelating the subdivisions of work 

by allocating them to men who are placed in structure of authority, 

so that the work may be coordinated by orders of superiors to sub 

ordinates, reaching from the top to the bottong of the entire 

enterprise.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi, peneliti 

menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan individu-individu 

yang terkoordinasi yang dalam melakukan kegiatan-kegiatan adanya interaksi 

satu sama lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah disepakati. 
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Dalam penelitian ini, organisasi yang melaksanakan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Umum tediri dari 

Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan 

yang berada di bawah Kapolri yang bertugas tugas Polri pada tigkat I 

Provinsi, Kepolisian Resor Kota (Polresta) merupakan Kepolisian yang 

bertugas di wilayah perkotaan, Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan 

struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan dan 

Polisi yang bertugas sebagai pengatur, penjagaan, pengawalan dan patroli 

ialah Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Organisasi yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan Polisi Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung yang 

berada pada wilayah perkotaan bertempat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo 

Nomor 304, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung. 

 

2. Tujuan Organisasi 

 

Menurut Robbins dalam Kusdi (2011:91) tujuan-tujuan organisasi (goals) 

mengacu pada tujuan akhir organisasi (ends), sementara strategi mengacu 

pada tujuan-tujuan akhir organisasi (ends) dan cara-cara mencapainya 

(means). Dari segi penekanannya, tujuan-tujuan akhir organisasi lebih 

mengacu pada ke dalam internal, yaitu apa yang ingin dicapai berdasarkan 

kapabilitas dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi; sementara 

strategi lebih menekankan keluar (eksternal), yaitu bagaimana mencocokan 

kapabilitas dan sumber daya internal (kelemahan dan kekuatan organisasi) 

dengan “peluang dan ancaman” lingkungan sedemikian rupa agar tujuan-
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tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Kusdi (2011:91) Tujuan organisasi 

terbagi atas dua bagian, yaitu: 

1. Tujuan Resmi (Official Goals) 

Biasanya dikemukakan melalui bahasa yang umum dan cenderung 

abstrak, sebagaimana lazim kita temukan pada buku panduan perusahaan, 

laporan tahunan, dan pernyataan-pernyataan resmi para eksekutif atau 

juru bicara organisasi. 

2. Tujuan Operasional (Operating Goals) 

Berkaitan langsung dengan kebijakan dan prosedur operasional yang 

sesungguhnya dari suatu unit atau jabatan tertentu. Tujuan-tujuan 

operasional tidak jarang pula menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi 

kinerja unit atau individu, seperti misalnya pada program MBO 

(Management By Objectives) dan TQM (Total Quality Management). 

 

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan organisasi merupakan gambaran apa yang akan dicapai sebuah 

organisasi dan proses kerja sama untuk melaksanakan tujuan organisasi 

tersbut seacara efektif dan efisien. 

 

B. Tinjauan Tentang Strategi 

 

1. Definisi Strategi 

 

Istilah strategi dalam kehidupan masyarakat menggambarkan berbagai 

makna seperti perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Christensen, Andrews, dan Bower dalam Salusu (2006:89) melihat 
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strategi sebagai pola keputusan di dalam suatu organsasi yang membentuk 

dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi itu. Ia melahirkan 

kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan itu.  

  

Menurut Salusu (2006:84) istilah strategi secara etimologi berasal dari 

kata Yunani strategos atau strategus dengan kata jamak strategi. Strategos 

berarti jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering berarti perwira negara (state 

officer) dengan fungsi yang luas. Strategi ialah suatu seni menggunakan 

kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya 

melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang 

paling menguntungkan (2006:101). Hax dan Majluf dalam Salusu (2006:100-

101) mencoba menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi 

sebagai berikut. 

Strategi: 

a. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral; 

b. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran 

jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya; 

c. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; 

d. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan 

memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari 

lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya; 

e. melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi. 
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Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa strategi merupakan hal penting dalam menampilkan keputusan dan 

menyusun rencana untuk tercapainya suata tujuan dapat dicapai dengan baik 

dan terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran. Harapannya dengan adanya 

strategi ini disesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal 

organisasi. 

 

Dalam penelitian ini, strategi yang ingin diamati oleh peneliti adalah 

bagaimana keputusan-keputusan dalam organisasi publik Polresta Bandar 

Lampung membentuk dan menampilkan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan sesuai dengan sasaran dari organisasi tersebut. Keputusan-

keputusan tersebut melahirkan perencanaan ke depan untuk bagaimana 

mencapai tujuan organisasi melalu strategi untuk menyukseskannya. 

 

2. Tingkat-Tingkat Strategi  

Tingkat-tingkat strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006: 101-104), 

yaitu sebagai berikut.  

a. Enterprise Strategy. 

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Dalam strategi 

enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh 

interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. 

Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh 

bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
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b. Corporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut 

grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. 

Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-

keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga 

disiapkan oleh setiap organisasi. 

c. Business Strategy 

Strategi pada tinggat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di 

tengah masyarakat. Strategi ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh 

keuntungan-keuntungan statejik yang sekaligus mampu menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 

d. Functional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang 

suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu: 

1. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang 

memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi 

yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keungan, pemasaran, 

sumber daya, penelitian dan pengembangan; 

2. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajamen, 

yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, 

leading, motivating, communicating, decision making, representing, 

dan integrating; 
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3. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, 

baik situasi lingkungan yang sudah diketahuimaupun situasi yang 

belum diketahui atau yang sudah berubah. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat-

tingkat strategi merupakan tahap tahap bagaimana perencanaan yang 

dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi melihat dengan 

respon masyarakat atas kerja, misi organisasi, dan bagi organisasi swasta 

untuk mencari keuntungan, serta strategi pendukung suksesnya strategi itu 

sendiri. 

 

Dalam penelitian ini, tingkat strategi Polresta Bandar Lampung dalam 

meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada kalangan pelajar remaja di Kota 

Bandar Lampung adalah pada kategori strategi fungsional yang merupakan 

strategi pendukung dan menunjang keberhasilan tujuan organisasi atas 

ekonomi organisasi dalam rangka jalannya organisasi tersebut, manajemen 

yang terdiri dari perencanaan organisasi mencakup sumber daya yang ada di 

dalamnya, dan isu stratejik sebagai kontrol lingkungan melihat kondisi 

lingkungan yang tidak diketahui dan terus berubah. 

 

3. Tipe-Tipe Strategi 

Tipe-tipe strategi menurut Kooten (1991) dalam Salusu (2006:104-105) 

yaitu sebagai berikut. 

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi) 
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Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, 

yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

2. Program Strategy (Strategi Program) 

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi 

dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu 

program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (terhadap apa 

dampaknya bagi sasaran organisasi). 

3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) 

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan 

sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas 

kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi dan sebagainya. 

4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) 

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. 

 

Menurut Mintzberg dan Walters dalam Heene (2010:60) tipe strategi ada 

delapan tipe, yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi yang terencana  

Strategi ini merupakan keluaran dari perencanaan formal dirumuskan dan 

di distribusikan oleh manajemen tingkat atas, yang menjaga 

kesinambungan implementasi dalam lingkungan yang terkendali dan 

teramalkan melalui sarana prosedur pengendalian formal. 
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2. Strategi intrapreneur 

Strategi ini merupakan keluaran dari visi yang terpusat, yang kadang kala 

berasal dari gagasan satu atau beberapa manajer dan yang dapat 

disesuaikan dengan peluang-peluang baru. Pemimpin atau manajer 

tersebut melaksanakan pengendalian pribadi terhadap organisasi. 

3. Strategi Ideologi 

Strategi merupakan keluaran dari nilai-nilai kemasyarakatan yang secara 

normatif diperkuat dan dikendalikan melalui sosialisasi dan indroktinasi. 

Ada kalanya organisasi bereaksi secara proaktif berkenaan dengan 

perubahan lingkungan. 

4. Strategi Payung 

Strategi ini merupakan keluaran dari suasana penuh keterbatasan, dimana 

manajemen tingkat atas hanya mempunyai wewenang terbatas untuk 

mengendalikan organisasi, mendefinisikan strategi aturan main, yang 

hanya disimpulkan dari prakiraan-prakiraan sasaran yang bersifat umum.  

Ciri khas strategi ini yaitu dapat diterapkan pada lingkungan kompleks 

yang sulit untuk diramalkan. 

5. Strategi Proses 

Strategi ini merupakan keluaran dari suatu proses, dimana manajemen 

tingkat atas mengawasi semua proses strategi tersebut (mencari anggota, 

penataan struktur) dan mendelegasikan elemen-elemennya pada pelaku 

lain dalam organisasi. 
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6. Strategi Parsial 

Strategi ini muncul menjadi bagian-bagian kecil, dimana para pelaku 

dalam organisasi mengembangkan sendiri pola-pola tertentu dalam 

aktivitas mereka dikarenakan ketiadaan suatu strategi terpusat atau 

keadaan yang berlawanan dengan ketentuan terpusat yang berlaku. 

7. Strategi Konsensus 

Strategi ini muncul dari kesepakatan melalui upaya saling pengertian, 

dimana para pelaku organisasi saling menyesuaikan pola yang mereka 

kembangkan, dikarenakan oleh ketiadaan ketentuan terpusat atau yang 

lebih mengikat. 

8. Strategi Pendukung 

Strategi ini merupakan keluaran dari dinamika lingkungan, dimana 

lingkungan mendikte pola-pola tertentu dalam aktivitas organisasi.  

Lingkungan secara langsung menggiring strategi organisasi atau secara 

tidak langsung membatasi melalui pemilihan alternatif yang berbeda. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa strategi memiliki tipe-tipe yang merupakan bagaimana strategi 

tersebut memusatkan pada sasaran-sasaran yang akan dituju dan bagaimana 

cara untuk terlaksananya program-program strategi dalam implementasi 

kegiatan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Tipe strategi yang akan diamati oleh peneliti memiliki empat (4) tipe 

yang berisi tentang perumusan misi mengenai apa yang dilakukan dan untuk 

siapa, program-program tertentu yang diperkenalkan dimasyarakat, 
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pendukung strategi seperti sumber daya berupa tenaga, keuangan, teknologi, 

serta strategi kelembagaan yang merupakan inisiatif dari sebuah organisasi 

untuk melakukan strategi. Dalam hal ini Polresta Bandar Lampung khususnya 

Satuan Lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

sebagai implementator terlaksananya lalu lintas yang lancar dan tertib 

mempunyai strategi khas mereka perkenalkan dimasyarakat yang tujuannya 

tidak lain melayani masyarakat. 

 

4. Perumusan Strategi  

Menurut Tripomo (2005:28) mengatakan perumusan strategi sebagai 

berikut. 

1. Analisis arah, yaitu untuk menentukan visi-misi tujuan jangka panjang 

yang ingin dicapai organisasi. 

2. Analisis situasi, yaitu tahapan untuk membaca situasi dan menentukan 

kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman yang akan menjadi dasar 

perumusan strategi. 

3. Penetapan strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif dan 

memilih strategi yang akan dijalankan organisasi. 

 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:22) dalam perumusan strategi  ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. 

1. Misi 

Misi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Misi yang 

disusun dengan baik dengan mendefinisikan tujuan dasar. 
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2. Tujuan 

Tujuan adalah hasil akhir aktifitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa 

yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. 

3. Strategi 

Merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana 

perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 

memaksimalkan keunggulan kompeteti dan meminimalkan keterbatasan 

bersaing. 

4. Kebijakan  

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan 

organisasi secara keseluruhan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan 

yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan 

tujuan strategis dan keuangan, serta merancang strategi untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

 

Perumusan strategi Polresta Bandar Lampung menurut Tripomo teridiri 

langkah-langkah dalam merumuskan strategi ada 3 (tiga) hal yaitu analisis 

arah, analisis arah dan analisis strategi. Pada penelitian ini khususnya pada 

Polresta Bandar Lampung dalam menentukan apa yang akan dilakukan ke 

depan dengan membuat perencanaan berupa strategi perlunya visi dan misi, 

mengidentifivikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta 
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identifikasi strategi apa yang akan digunakan sebagai alternatif yang akan 

dilakukan dalam organisasi. 

 

5. Implementasi Strategi 

 

Menurut Wheelen dan Hunger (2003:296) implementasi strategi 

merupakan sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat 

menjalankan sebuah perencanaan strategis. Implementasi strategi merupakan 

proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran dan prosedur. Implementasi merupakan 

kunci sukses manajemen strategis. 

 

Menurut Salusu (2006:409) implementasi strategi merupakan 

seperangkat kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang 

prosesnya terarah dan terkoordinasi serta melibatkan sumber daya. Metode 

yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan atau melaksanakan strategi 

dalam organisasi (Griffin:227). 

 

Menurut Amirullah (2015:17) implementasi strategi adalah sebuah 

tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan 

manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-

sumber daya perusahaan melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi 

diperlukan untuk memerinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana 

sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. Implementasi 

strategi yang berhasil sangat tergantung pada keahlian dan kemampuan serta 

keterampilan manajer. 
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Menurut Higgins dalam Salusu (2006:435) ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam implementasi strategi yaitu sebagai berikut. 

1. Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian 

Sasaran yang ingin dicapai oleh strategi, dijabarkan secara rinci, maka 

dari itu dibuatkan perencanaan antara dan perencanaan operasional. 

Perencanaan antara (program) adalah penghubung antara sasaran-sasaran 

strategi dan perencanaan operasional. Program ini mencakup ruang 

lingkup yang cukup luas, waktu yang memadai, cukup komprehensif dan 

memiliki rincian detail. Perencanaan operasional adalah menerjemahkan 

perencanaan antara ke dalam rencana yang pasti yaitu kegiatan yang 

memberi hasil yang diinginkan. Anggaran yang merupakan kunci dari 

keberhasilan perencanaan operasional, biasanya disebut rencana 

operasional keuangan dan rencanan pembiayaan. 

2. Kepemimpinan, Motivasi dan Sistem Komunikasi 

Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menggerakan 

karyawan menuju sukses. Para manajer hendaknya mampu memberikan 

motivasi kepada jajaran kepegawaian jika ingin maju. Selain itu sistem 

komunikasi yang dimiliki harus baik guna mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi 

Komponen implementasi biasanya ditangani oleh bagian personalia 

dalam organisasi yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, 

menempatkan karyawan yang sekaligus mencakup perencanaan personil, 

perekrutan, saringan, pelatihan dan orientasi. Kedua, berfungsi apabila 



28 

 

karyawan sudah mulai bekerja yang mencakup pelatihan dan 

pengembangan, penyediaan kompensasi dan motivasi, jaminan kesehatan 

dan keselamatan kerja, evaluasi dan pengendalian, perbaikan 

produktivitas dan perbaikan komunikasi dalam organisasi. 

 

Berdasarkan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi strategi merupakan sekumpulan atau seperangkat kegiatan yang 

dilakukan dalam bentuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka tujuan organisasi. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi strategi 

menurut Higgins dalam Salusu (2006:435) yang meliputi perencanaan 

integral dan sistem pengendalian; kepemimpinan, motivasi dan sistem 

komunikasi; dan manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi. 

Alasan peneliti menggunakan implementasi strategi ini karena ingin 

mengetahui bagaimana strategi ini dijalankan dan sasaran-sasaran strategi 

yang digunakan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung dengan rinci 

melalui program-program yang disusun dalam bentuk rencana berupa 

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan 

kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Polresta khususnya Satlantas perlu 

dilihat dari gaya kepemimpinan dalam organisasi yang harus mampu 

menunjukkan arah tujuan organisasi tersebut serta bagaimana pengelolaan 

sumber daya yang ada dalam proses melancarkan pelaksanaan tujuan 

organisasi. Melihat keadaan atau lingkungan yang terus berubah, 

implementasi strategi yang sukses dilihat dari sistem pengendalian organisasi. 
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C. Tinjauan Tentang Ketertiban Berlalu-Lintas 

 

Tertib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya teratur, menurut 

aturan, rapi yang tidak lain juga sopan sepatutnya aturan dan peraturan yang baik. 

Jadi kata tertib merupakan sebuah peraturan, budaya dan dilakukan baik oleh 

masyarakat akan tercipta keadaan yang tertib, rapi teratur yang manfaatnya tentu 

dirasakan oleh semua pihak. 

 

Salah satu tolak ukur seorang dikatakan disiplin dalam berkendara adalah 

menjalankan tata tertib dengan sikap dan prilaku yang baik. Setiap lembaga-

lembaga publik mempunyai tata tertib yang digunakan sebagai alat untuk 

mengatur aktivitas individu-individu yang berada dalam ruang lingkup lembaga 

tersebut dan dan tata tertib dibuat agar tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai. 

 

Perilaku tertib berlalu lintas merupakan sama halnya dengan prilaku disiplin 

berlalu lintas yang mempunyai kesamaan yaitu aturan yang harus dipatuhi. Tertib 

merupakan teratur dan rapi yang tidak lain juga sopan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Selanjutnya lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 dijelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang 

lalu lintas yang tidak lain ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa 

jalan dan fasilitas pendukung. Mengenai ketertiban berlalu lintas menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ketertiban berlalu lintas 

adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan 

hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 
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Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan 

menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur 

lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Perilaku pengendara lalu lintas 

yang mempengaruhi perilaku berlalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang 

No.22 tahun 2009 pasal 105 huruf (a) dan (b) yang berisi setiap orang yang 

menggunakana jalan, wajib: 

 

(a) Berperilaku tertib: dan/atau 

(b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan. 

 

Terkait dengan ketertiban berlalu-lintas, dijelaskan dalam Pasal 106 dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang hal sebagai berikut. 

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 

4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan: 

a. Rambu perintah atau rambu larangan; 

b. Marka jalan; 

c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 



31 

 

d. Gerakan lalu lintas; 

e. Berhenti dan parkir; 

f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; 

g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 

h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. 

5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang 

yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan: 

a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan 

bermotor; 

b. Surat izin mngemudi; 

c. Surat lulus uji berkala; dan/atau 

d. Tanda bukti lain yang sah. 

6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau 

lebih di jalan dan penumpang yang duduk di samping wajib mengenakan 

sabuk keselamatan. 

7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau 

lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang 

yang duduk di samping wajib mengenakan sabuk keselamatan dan 

mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

8. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang 

sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional 

Indonesia. 

9. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa kereta samping 

dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang. 
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Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketertiban 

berlalu lintas adalah perilaku patuh hukum dan aturan-aturan yang berlaku bagi 

para pengguna jalan dengan mengutamakan keselamatan bersama bagi pengguna 

jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. 

 

D. Tinjauan Tentang Remaja 

 

1. Definisi Remaja 

 

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja 

manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut 

anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak 

menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan 

masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Menurut 

Sarwono (2001), remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari 

saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai 

saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan 

psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jelasnya 

remaja adalah suatu periode dengan permulaan dan masa perlangsungan yang 

beragam, yang menandai berakhirnya masa anak dan merupakan masa 

diletakkannya dasar-dasar menuju taraf kematangan. Perkembangan tersebut 

meliputi dimensi biologik, psikologik dan sosiologik yang saling terkait 

antara satu dengan lainnya. Secara biologik ditandai dengan percepatan 

pertumbuhan tulang, secara psikologik ditandai dengan akhir perkembangan 

kognitif dan pemantapan perkembangan kepribadian. Secara sosiologi 
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ditandai dengan intensifnya persiapan dalam menyongsong peranannya kelak 

sebagai seorang dewasa muda. 

 

Menurut Gunarsa (1989) remaja juga diartikan sebagai manusia yang 

msaih di dalam perkembangannya menuju kedewasaan baik jasmani maupun 

psikisnya. Para ahli membagi masa perkembangan itu dalam beberapa tahap. 

Sebagai gambaran berikut ini tahap-tahap perkembangannya. Masa remaja 

adalah masa mulai aktif dan energinya serba lengkap. Energi yang berlebihan 

menyebabkan sifat anak itu suka ramai, rebut, suka bertengkar, sering 

memamerkan kekuatan badannya, lincah dan berani, ingin menonjolkan 

dirinya ingin namanya dikenal orang lain. 

 

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa remaja  merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa yang secara biologik, kematangan mental, dan mencari perhatian 

publik atas kelakuan yang dilakukannya agar dapat pengakuan atas dirinya 

dimasyarakat. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti akan mengangkat Judul “Strategi Meningkatkan Ketertiban Berlalu 

Lintas pada kalangan Pelajar Remaja (Studi pada Unit Dikyasa Satuan Lalu 

Lintas Polresta Bandar Lampung)” yang akan dilakukan di wilayah Kota Bandar 

Lampung. Melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-

penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga 

hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian 
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yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Strategi Meningkatkan Ketertiban 

Berlalu Lintas pada kalangan Pelajar Remaja (Studi pada Unit Dikyasa Satuan 

Lalu Lintas Polresta Bandar sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian 

 Penelitian Pertama Penelitian Kedua Penelitian Ketiga 

 

Penelitian Saat Ini 

Nama R.A Ekie Prifitriani 

Ramona 
Taufiq Wijaya 

Maghdalena 

Todingrara 

Ghozie Gholib Izadi 

Judul Efektivitas Undang-

Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Dalam Meningkatkan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Berlalulintas di 

Kalangan Anak 

Remaja Kabupaten 

Maros 

Pengaruh 

Pengawasan Unit 

Turjawali Satuan 

Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung 

Terhadap 

Kedisiplinan 

Berlalu Lintas 

Mahasiswa 

Universitas 

Lampung di Jalan 

Zainal Abidin 

Pagar Alam 

Terhadap 

Pelanggaran Lalu 

Lintas yang 

Menimbulkan 

Kecelakaan 

Berakibat Kematian 

(Studi Kasus di 

Polres Tana Toraja 

Tahun 2009-2012 

 

Strategi Polresta 

Bandar Lampung 

Dalam 

Meningkatkan 

Ketertiban Berlalu-

lintas pada Remaja 

Pelajar di Kota 

Bandar Lampung 

Tujuan Deskripsi undang-

undang nomor 22 

Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan 

angkutan jalan dalam 

meningkatkan 

keamanan dan 

keselamatan berlalu 

lintas dikalangan 

anak remaja 

Kabupaten Maros 

Besarnya pengaruh 

pengawasan Unit 

Turjawali terhadap 

kedisiplinan berlalu 

lintas mahasiswa 

Universitas 

Lampung di jalan 

Z.A. Pagar Alam 

Faktor-faktor yang 

menyebabkan 

terjadinya 

kecelakaan lalu 

lintas di Kabupaten 

Tana Toraja. 

Deskripsi strategi 

Polresta Bandar 

Lampung dalam 

Meningkatkan 

ketertiban berlalu-

lintas pada remaja 

Pelajar di kota 

Bandar Lampung 

dan identifikasi 

faktor yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan strategi 

Polresta Bandar  

Lampung 

 

Fokus 

Penelitia

n 

Pada pelanggaran-

pelanggaran lalu 

lintas yang dilakukan 

oleh kaum remaja 

yang merupakan 

objek 

Pengawasan Unit 

Turjawali Satuan 

Lalu lintas Polresta 

Bandar Lampung 

terhadap 

Kedisiplinan 

berlalu lintas  

mahasiswa 

universitas bandar 

lampung 

Apa yang menjadi 

faktor penyebab 

kecelakaan lalu 

lintas di Tana Toraja 

1. Menurut 

Higgins dalam 

Salusu 

(2006:435)  

yaitu: 

1) Perencanaan 

Integral dan 

sistem 

Pengendalian 

2) Kepemimpin

an, Motivasi 

dan Sistem 
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Komunikasi 

3) Manajemen 

Sumber 

Daya 

Manusia  

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

dalam 

pelaksanaan 

strategi Polresta 

dalam 

meningkatkan 

ketertiban 

berlalu-lintas 

pada remaja 

pelajar di Kota 

Bandar 

lampung. 

Hasil 

Penelitia

n 

Aturan-aturan yang 

terdapat di dalam 

Undang-undang 

Nomor 22 Tentang 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

belumlah dapat 

dikatakan efektif 

dalam meningkatkan 

keamanan dan 

keselamatan 

khususnya 

dikalangan remaja.  

Bahwa variabel 

pengawasan 

mampu 

menjelaskan 

keadaan variabel 

kedisiplinan sebesar 

nilai R square yaitu 

0,410. Dengan kata 

lain, bahwa besar 

pengaruh 

pengawasan Unit 

Turjawali Satuan 

Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung 

berpengaruh 

sebesar 0,410 atau 

41%  terhadap 

kedisiplinan berlalu 

lintas mahasiswa 

Universitas 

Lampung di jalan 

Z.A Pagar Alam. 

Faktor-faktor 

penyebab seseorang 

melakukan 

pelanggaran lalu 

lintas yang 

menimbulkan 

kecelakaan di 

kabupaten Tana 

Toraja adalah karena 

faktor manusia 

(Human Eror)  

 

 

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2017 

 

Tiga (3) judul penelitian di atas masing-masing membahas tentang Undang-

Undang berlalu lintas pada remaja terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas 

yang rata-rata dominan dilakukan oleh kalangan remaja dan faktor apa yang 

membuat mereka melanggar. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

lebih memusatkan pada bagaimana Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar 
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Lampung menanggapi banyaknya pelanggaran lalu lintas pada Tahun 2015 

dengan remaja dan mahasiswa yang merupakan pelanggar lalu lintas terbanyak. 

Menanggapi disini maksudnya pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

selaku aktor penegak hukum berlalu lintas dalam rangka memberikan 

pelayanannya pada masyarakat, peneliti tertarik untuk melihat pada bagian 

bagaimana strategi Polresta Bandar Lampung dalam menekan angka pelanggaran 

lalu lintas pada remaja layaknya memberikan pehamanan terkait aturan tertib 

berlalu lintas yang baik dan benar serta dengan tujuan untuk menekan angka 

kecelakaan dan meningkatkan kesadaran akan tertib berlalu lintas. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Pertambahan kendaraan bermotor setiap tahunnya sebagai kebutuhan untuk 

transportasi tidak diimbangi dengan perluasan jalan dan pentingnya akan 

kesadaran berlalu lintas di jalan raya untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. 

Apabila seorang pengendara di jalan tidak sadar akan pentingnya tertib tersebut, 

akan timbul pelanggaran-pelanggaran dikarenakan oleh situasi dan kondisi jalan 

raya yang sedang dalam kemacetan. Pelanggaran yang dimaksud merupakan atas 

pengguna jalan yang merasa tidak sabar dan juga tidak diawasi oleh petugas lalu 

lintas yang menyebabkan ini merupakan perilaku tidak tertib dan dapat 

menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi dirinya dan pengguna jalan lain. 

Pentingnya akan patuh terhadap peratuan dan perilaku tertib dalam berlalu lintas 

dalam berkendara di jalan dan memperhatikan pengguna jalan lainnya untuk 

menciptakan lalu lintas yang lancar, aman dan tertib serta mewujudkan 

keselamatan dalam berlalu-lintas. 
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Dalam penelitian ini dapat dapat dilihat bahwa Kepolisian Resor kota Bandar 

Lampung sebagai organisasi pemerintahan yang melayani masyarakat dalam hal 

lalu lintas jalan di kota Bandar Lampung. Pelayanan yang dimaksud merupakan 

pelayanan yang baik sesuai peran dan fungsi kepolisian sebagai mestinya yang 

diatur dalam TAP MPR No.VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Oleh 

karena itu setiap organisasi publik mempunyai sebuah tujuan dan strategi untuk 

mewujudkan tujuan pada organisasi tersebut. Strategi yang dimaksud merupakan 

bagaimana untuk mewujudkan tujuan organisai agar tepat sasaran. 

 

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi yang dilakukan 

oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung atau Disingkat Polresta dalam 

upaya meningkatkan ketertiban berlalu-lintas pada remaja pelajar di Kota Bandar 

Lampung yang merupakan pada Tahun 2015 dengan pelanggaran tertinggi pada 

pelajar kalangan SMP dan SMA diantara pelanggar lainnya di kota Bandar 

Lampung. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 
Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2017 

 

 

Perilaku kurang tertibnya remaja dalam berlalu lintas 

Strategi Polresta Bandar Lampung dalam bentuk dan 

upaya serta tindakan Tahun 2016 melalui: 

(1) Penegakan hukum beralalu lintas pada kalangan 

pelajar remaja dalam mewujudkan lalu lintas yang 

aman dan tertib. 

(2) Police Goes To School dan Campus. 

 

Implementasi strategi Polresta Bandar Lampung dalam 

meningkatkan ketertiban berlalu lintas tahun 2016 

Implementasi strategi menurut 

Higgins dalam Salusu (2006:435) 

yaitu: 

(1) Perencanaan integral dan 

perencanaan operasional 

(2) Kepemimpinan, motivasi dan 

sistem komunikasi 

(3) Manajemen sumber daya 

manusia dan kultur organisasi 

 

Ketertiban remaja dalam berlalu lintas 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini 

dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari 

observasi, wawancara serta dokumen. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, 

peneliti bermaksud menemukan, memahami dan menjelaskan yang terjadi 

dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan tentang strategi yang 

dilakukan Polresta Bandar Lampung dalam upaya dan tindakan meningkatkan 

tertib berlalu-lintas pada remaja pelajar di Kota Bandar Lampung secara 

sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat 

Bogdan dan Taylor dalam dalam Moleong (2011:4). 
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B. Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan 

masalah dari penelitian. Fokus penelitian merupakan bentuk dari pembatasan 

penelitian dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data yang akan digunakan. Menurut Moleong 

(2011:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. 

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah 

masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang 

seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam 

penelitian tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi 

Polresta dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada remaja pelajar di Kota 

Bandar Lampung melalui: 

1. Strategi Polresta Bandar Lampung dalam bentuk dan upaya serta tindakan 

tahun 2016 melalui: 

a. Penegakan hukum berlalu lintas pada kalangan pelajar remaja dalam 

mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib 

b. Police Goes To School dan Campus 

 

2. Pelaksanaan strategi meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada pelajar 

remaja (Studi pada Unit Dikyasa, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar 

Lampung) dengan menggunakan implementasi strategi menurut Higgins 

dalam Salusu (2006:435)  yang terdiri dari tiga komponen sebagai berikut: 

a. Pencanaan integral dan perencanaan operasional oleh Polresta Bandar 

Lampung 
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Sebagai organisasi publik yang melayani masyarakat Kota Bandar 

Lampung dimana tahap strategi yang telah dirumuskan oleh Polresta 

Bandar Lampung yang selanjutnya dilaksanaan oleh Satuan Lalu Lintas 

Polresta Bandar Lampung dalam bentuk program dan anggaran, serta 

sasaran yang ingin dicapai secara rinci dalam rencana yang strategis. 

b. Kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi oleh Polresta Bandar 

Lampung 

Gaya Kepemimpinan yang dimiliki oleh para pimpinan yang dapat 

menggerakkan anggotanya dengan memberikan motivasi. Proses dalam 

memberikan motivasi ini dibutuhkan agar para anggota dapat 

melaksanakan dan mendukung apa yang diperintahkan pimpinan dalam 

bentuk program strategi yang dijalakan Polresta Bandar Lampung 

melalui Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Dalam hal ini, 

sistem komunikasi juga turut mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi. 

c. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan kultur organisasi pada 

Polresta Kota Bandar Lampung 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan membangun kultur 

organisasi yang positif mampu menunjang kinerja organisasi dalam 

menjalankan strategi yang telah dirumuskan. 

 

3. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Implementasi Strategi 

Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas tahun 

2016 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi 

penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moelong (2011:128) 

mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang 

akurat. 

 

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan 

sengaja, yaitu dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Alasan 

peneliti memilih lokasi di Kota Bandar Lampung adalah Kota Bandar Lampung 

yang merupakan kota padat penduduk, khususnya pelajar dibandingkan 

kabupaten/kota yang lain di Provinsi Lampung. Unit penelitian ini pada adalah 

bagian Unit Dikyasa, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota 

Bandar Lampung di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 304, Gotong Royong, 

Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian di Polresta Bandar Lampung merupakan badan pemerintah yang 

bertugas melakukan Pengaturan jalan, Pengawasan dan Patroli sesuai dengan 

amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Informan Penelitian 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada 

orang-orang yang dipandang tahu tentang Strategi Polresta dalam meningkatkan 

ketertiban berlalu lintas para pelajar remaja dengan berbagai pertimbangan dalam 
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memilih narasumber sebagai sumber data penelitian nantinya. Adapun cara dalam 

penentuan informan, peneliti menggunakan cara purposive sampling. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah, tetapi disasarkan atas adanya tujuan tertentu. Menurut Sugiyono 

(2012:126) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk itu, informan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Daftar Informan yang Berkaitan dengan Penelitian 

No INFORMAN 

 

JABATAN TANGGAL 

 WAWANCARA 

1 AKP Indra Novianto S.I.K. Kepala Satuan Lalu Lintas 

Polresta Bandar Lampung 

2015-2016 

21 Desember 2016 

2 Gunawan S.H Kepala Unit Urusan 

Pembinaan (Binops) 

26 Juli 2017 

 

3 Ipda Sylvia Claudia Agustina Kepala Unit Pendidikan 

Masyarakat dan Rekayasa 

Lalu Lintas (Dikyasa) 

25 Juli 2017 

4. Brigpol Liko Lambara Anggota Unit Dikyasa 28 Juli 2017 

5 Dihiryana  S.H Guru SMP,SMA, dan SMK 

YPPL Panjang 
19 Agustus 2017 

6 Ibu Tia Masyarakat 20 Agustus 2017 

7 M. Rifki Pelajar SMKN 2 Bandar 

Lampung  
18 Juni 2017 

8 Farel  Pelajar SMAN 3 Bandar 

Lampung 

22 Juni 2017 

11 M. Aksal Pelajar SMAN 14 Bandar 

Lampung 

23 Juni 2017 

12 Andre  Pelajar SMAN 7 Bandar 

Lampung 

17 Juni 2017 

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu, pengumpulan data yang 

akan dilakukan, yaitu dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan di lapangan yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan strategi yang telah 

dilakukan Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan ketertiban lalu 

lintas pada remaja pelajar di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik. 

Dalam penelitian ini, pertama, peneliti melakukan wawancara dengan model 

pembicaraan informal dimana hal itu bergantung pada spontanitas dalam 

mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai, sehingga tercipta suasana 

biasa dan wajar seperti pembicaraan biasa dalam sehari-hari. Kedua, peneliti 

akan menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka 

dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan nantinya dalam proses 

wawancara, tujuannya untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan 

dapat tercakup seluruhnya.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang berguna sebagai 

bukti untuk suatu pengujian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 
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penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari berbagai arsip 

yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung tentang strategi, dari 

surat kabar, maupun buku-buku atau literature yang sesuai dengan bahasan 

penelitian. Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian 

No. Dokumen Substansi 

1 Profil Polresta Bandar Lampung Gambaran Umum Polresta 

Bandar Lampung 

2 SOP Unit Dikyasa Satlantas Polreta Bandar 

Lampung 

Tata cara dan prosedur teknis 

tugas dan fungsi pendidikan 

dan rekayasa lalu lintas 

3 Giat Satlantas Polresta Bandar Lampung Tentang program kerja dan 

kegiatan Satlantas Polresta 

Bandar Lampung 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan 

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan 

dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar 

sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki 

lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut Moleong (2011:324) Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu.  Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 

1. Teknik Pemeriksaan Kepercayaan Data 

Dalam penelitan ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria 

derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif. Kriteria ini 

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 
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kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat 

kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2009:330), 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data, karena peneliti 

menyatukan perbedaan sumber data yang peneliti temukan. 

 

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi 

data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian. 

 

3. Teknik Pemeriksaan Ketergatungan  

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil 

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan 
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pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan 

taraf kebenaran data serta penafsirannya. 

 

4. Kepastian Data 

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat 

terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing skripsi menyangkut kepastian 

asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat 

ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

 

 

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung  

 

1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung  

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di daerah 

Lampung yang saat itu merupakan keresidenan telah memiliki Kepolisian 

Keresidenan Lampung yang di rintis oleh Kompol Tjik Agus Soeharjo 

Wardoyo dan Sutan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan 

Lampung, keduanya di angkat oleh Residen R.M. Abas. Pada tanggal 18 

Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah 

Polda Sumatera Bagian Selatan.  

 

Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di 

antara nya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung di bawah 

kepemimpinan :  

1.  Drs. Soehadi Pangkat AKBP dari Tahun 1964-1965  

2.  Drs. Ismaludin Pangkat AKBP dari Tahun 1965-1969  

 



50 

 

Berdasarkan Kepperes Nomor 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 

terjadi Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan 

itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik indonesia 44 

Pangkak dan Sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat 

Mabak dan di tingkat daerah yang semula disebut Komando Daerah 

Kepolisian disingkat Kodak sedangkan Komando Pelaksana terdapat 

Komando Kewilayahan disingkat Kowil Lampung di Bawah Kodak VI 

Sumbagsel.  

 

2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung  

Polresta Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagi berikut.  

a. Visi  

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan 

masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat 

serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan 

proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan 

hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas.  

b. Misi  

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para 

pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam 

perjalanan dan selamat sampai tujuan.  

- Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui 

upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan 

ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.  
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- Menegakan peraturan lalu lintas secara profesional dan 

proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan 

HAM.  

- Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 

dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang 

berlaku.  

- Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya 

menyamakan misi Polantas.  

 

3. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung adalah unsur pelaksana 

utama pada tingkat Polresta dan berada di bawah Kapolresta yang bertugas 

menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas di seluruh wilayah Polresta 

Bandar Lampung. Pelaksanaan tugas pembinaan fungsi Lantas kepolisian 

tersebut meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli 

(Turjawali), Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lantas (Dikyasa), 

Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi/kendaraan bermotor 

penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) dan penegakkan hukum 

dalam bidang lantas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu 

Lintas (Kasat Lantas), yang bertanggungjawab kepada Kapolresta. Secara 

detail, struktur organisasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 

dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 

 

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung tahun 2017 

 

 

4. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung adalah unsur utama pada 

tingkat Polresta yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi teknis 

lalu lintas dilingkungan Polresta Bandar Lampung dalam rangka memelihara 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota 

Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar 

Lampung, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

a. Melaksanakan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli lalu 

lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. 

           KAPOLRESTA              
                                

           WAKA POLRESTA              
                                

                                

           KASAT LANTAS              
                               

 STRUKTUR ORGANISASI   AKP M. S. MEGA S.I.K.,M.Si.              
 

SATUAN LALU LINTAS 
                          

 

                          

   

WAKASAT LANTAS 
 

             

 POLRESTA BANDAR LAMPUNG                

           AKP RIDHO RAFIKA SH.,M.M              
                              

                                  

                                  

  
KAUR BIN OPSNAL 

                   

      KAUR MINTU 
                     

  
IPTU GUNAWAN SH. 

                   

     IPTU ELCHE ANGELINA SH.                     
                                  

                                

                        BANIT 
                            

    

                     4 PERSONEL  
                              

                      BANUM 
                           

   

                     2 PERSONEL 
                          

                    

 KANIT DIKYASA  KANIT TURJAWALI  KANIT REGIDENT       KANIT LAKA 
                    

 IPDA SYLVIA C.  AGUSTINA  IPTU M. ANIS  IPTU SUWONDO       IPDA JAHTRA 
                   

              

 KASUBNIT DIKYASA KASUBNIT TURJAWALI   KASUBNIT REG IDENT       KASUBNIT LAKA 
 

        1 PERSONEL  2 PERSONEL 
 

       1 PERSONEL 
        

               2 PERSONEL 
                
 

   
 

 
        

         
                    

                                  

                                  

 BANIT  BANIT  BANIT       BANIT 
                      

 5  PERSONEL  80 PERSONEL  28 PERSONEL       20 PERSONEL 
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b. Melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas melalui 

penerangan penyuluhan dan lain-lain serta rekayasa lalu lintas melalui 

pengkajian dan analisa situasi/kondisi sarana dan prasarana jalan. 

c. Melaksanakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan 

bermotor berupa penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM). 

d. Melaksanakan kegiatan penanganan kasus Laka Lantas (penyidikan 

kasus Laka Lantas) serta penegakan hukum lalu lintas. 

e. Melaksanakan operasi rutin lalu lintas dalam upaya memelihara 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

f. Meningkatkan profesional dan proporsional anggota Satuan Lalu Lintas 

dalam pelaksanaan tugas, melalui program pelatihan, pendidikan 

kejuruandan lain-lain. 

 

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang 

bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali 

lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan 

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.  

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:  

a. Pembinaan lalu lintas Kepolisian  

b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas  
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c. Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran 

lalu lintas (Kamseltibcarlantas)  

d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

serta pengemudi  

e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta 

menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya                                                

f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan, dan  

g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.  

 

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:  

a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binopsnal), yang bertugas 

melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas 

sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan 

operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum 

dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan 

kendaraan. 

b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang 

bertugas menyeleggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. 

c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit 

Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan 

penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan 

hukum. 
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d. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), yang 

bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas  

e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang bertugas 

melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

serta pengemudi  

f. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani 

kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.  

 

Penelitian ini lebih dipusatkan kepada fungsi unit yang menangani 

tentang pendidikan dan pembinaan kesadaran berlalu lintas di kalangan 

masyarakat khususnya pelajar remaja yang membawa kendaraan, Unit 

tersebut adalah Unit Pendidikan masyarakat dan Rekayasa lalu lintas 

(Dikyasa).  

 

Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, dan 

Dikmaslantas melaksanakan kegiatan: 

a. Koordinasi dengan semua unit dalam fungsi Satlantas serta fungsi lain 

(Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok 

masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan penerangan terkait 

keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas. 

b. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat 

dalam berlalu lintas. 

c. Meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna 

penanggulangannya. 
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d. Menyusun dan menetapkan rencana pengalihan arus serta 

merealisasikannya pada situasi-situasi tertentu. 

e. Menyusun rencana kegiatan program keamanan dan keselamatan 

nasional berlalu lintas. 

f. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta membuat 

laporan pelaksanaan kegiatan Dikyasa dan Dikmaslantas secara periodik 

termasuk laporan dukungan anggaran kegiatannya. 

g. Memberikan masukan saran terkait pembinaan partisipasi masyarakat 

dan dikmaslantas kepada Kasat Lantas. 

 

B. Gambaran Umum Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu 

Lintas (Dikyasa) 

 

Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kasat Lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan 

pendidikan lalu lintas. Unit Dikyasa dipimpin oleh Kanit Dikyasa dan dalam 

pelaksanan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas di bawah kendali Kaur 

(Kepala Urusan) Pembinaan dan Oprasional. 

 

Kanit Dikyasa merupakan unsur pelaksana pada Satlantas Polresta Bandar 

Lampung yang berada dibawah Kasat Lantas, yang bertanggung jawab kepada 

Kasat Lantas. Kegiatan yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa adalah berupa 

kegiatan penyuluhan dan rekayasa jalan.Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit 

Dikyasa dibantu oleh Bintara Unit disingkat Banit. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana tersebut diatas, unit dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut. 
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1) Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas 

sektoral. 

2) Melaksanakan pendidikan masyarakta di bidang lalu lintas. 

3) Melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas 

4) Melaksanakan pembinanaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, 

sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung 

dalam suatu organisasi tentang lalu lintas. 

5) Melaksanakan koordinasi dengan instantsi terkait mengenai kerjasama lintas 

sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas. 

6) Melaksanakan Kampanye Safety Riding. 

7) Mensurvei kelayakan rambu-rambu lalu lintas dijalan. 

8) Mendata dan memelihara rambu-rambu yang ada di wilayah Satlantas 

Polresta Bandar Lampung. 

9) Melaksanakan kegiatan Penerangan Keliling (Penling) di pusat keramaian, 

pasar dan terminal. 

10) Mendata dan mensurvei tentang penempatan, penambahan dan pengurangan 

rambu-rambu lalu lintas di jalan. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan mengenai Strategi Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas pada 

kalangan Pelajar Remaja (Studi pada Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik apabila dilihat dari pelaksanaanya 

dilapangan. Berikut peneliti melihat pelaksanaan strategi Unit Dikyasa Satuan 

Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dengan indikator implementasi strategi 

menurut Higgins dalam Salusu (2006:435) sebagai berikut: 

 

1. Penegakan hukum tertib berlalu lintas yang dilakukan oleh Polresta 

Bandar Lampung khususnya Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas 

(Dikyasa) sudah berjalan dengan baik dan memiliki peranan penting 

dalam mewujudkan kemanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan 

raya. Pendidikan tertib berlalu lintas yang dilakukan Unit Dikyasa 

Satlantas Polresta Bandar Lampung sudah memiliki strategi khusus 

untuk kalangan pelajar remaja berupa kegiatan seperti giat patroli 

SP3KM (1 Personel setiap 3 Kilometer), Polisi Sahabat Anak (Polsana), 

Police Goes To Campus, Polisi Cilik Polresta Bandar Lampung, Patroli 

Keamanan Sekolah, Satua Karya (Saka) Bhayangkara Lalu Lintas, 
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Penerangan Keliling, dan Safety Riding. Isi kegiatan yang dilakukan 

Unit Dikyasa sudah dilakukan dengan baik dengan sosialisasi langsung 

dan tidak langsung. Sosialisasi langsung ialah sosialisasi yang 

dilakukan Unit Dikyasa agar masyarakat dapat mengetahui hukum 

tertib berlalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dan 

kegiatan-kegiatan penting tertib berlalu lintas dengan kelompok sasaran 

kegiatan untuk pelajar,  mahasiswa, dan masyarakat umum. Sosialisasi 

secara tidak langsung berupa pemasangan baliho, banner, media cetak, 

media sosial dan radio. 

 

2. Kepemimpinan di Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan strategi 

meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada kalangan pelajar remaja di 

Kota Bandar lampung diwujudkan dalam sistem kepangkatan atas hirarki 

organisasi pada Unit Dikyasa Satlantas Polresta Bandar Lampung. 

Disposisi kewenangan dan tugas dilaksanakan melalui kegiatan 

koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat dan rantai komando 

kepemimpinan di delegasikan oleh pangkat tertinggi kepada anggota.  

 

3. Sumber daya manusia yang tersedia pada Unit Dikyasa terlihat hanya 

memiliki total 7 personil dimana dalam pelaksanaan strategi berupa 

kegiatan belum terpenuhi secara baik jika dilihat dari jumlah personilnya 

dalam pelaksanaan kegiatan akan dibantu oleh unit lain yaitu Unit 

Turjawali dan Unit Laka Lantas. Dengan demikian ketersediaan sumber 

daya manusia pada Unit Dikyasa yang kurang dapat mempengaruhi 

keberhasilan setiap kegiatan Satlantas Polresta Bandar Lampung. 
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4. Akan tetapi dalam kegiatan yang secara baik terperinci dan tujuan yang 

ditetapkan masih saja ada kendala yang dihadapi Unit Dikyasa Satlantas 

Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan tertib berlalu lintas pada 

kalangan pelajar remaja, maka dari itu peneliti menyimpulkan kendala 

yang dihadapi oleh Unit Dikyasa yaitu sebagai sebagai berikut. 

a. Minimnya pengetahuan para pelanggar lalu lintas pada kalangan 

remaja tentang uhuk tertib lalu lintas, yaitu Undang-Undang nomor 

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

b. Minimnya sosialisasi untuk para pelajar remaja yang membawa 

kendaraan ke sekolah maupun di jalan raya jika dilihat dari 

pelanggaran yang terjadi pada para pelajar remaja tidak lain seperti 

tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, berkendara dengan 

melampaui batas kecepatan, melanggar rambu lalu lintas dan 

melanggar marka jalan. 

c. Penegakan hukum dari pihak kepolisian yang menindak pelanggar 

lalu lintas masih dapat dikatakan tidak membuat efek jera pada 

kalangan remaja pelajar dimana dilihat jika pelajar tertangkap razia 

dari kepolisian ditindak dengan diberi teguran seperti bernyanyi dan 

push up. 

d. Kurangnya ketersediaan sumber daya dari Unit Dikyasa Satlantas 

Polresta Bandar Lampung yang hanya memiliki 7 personil dimana 

hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan dan pelaksanaan 

kegiatan. 
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B. Saran 

 

Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pemerataan jadwal kegiatan rutin sosialisasi untuk para 

kalangan pelajar remaja karena banyaknya sekolah yang belum 

mendapatkan giliran untuk diberikan sosialisasi khususnya Unit Dikyasa 

selaku pelaksana kegiatan dan juga Unit yang bertanggungjawab dalam 

Dikmas (Pendidikan Masyarakat). 

 

2. Dalam upaya meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas untuk 

kalangan pelajar remaja, salah satu upaya yang peneliti sarankan yaitu 

dengan membuat spanduk-spanduk atau poster yang berisi ajakan pada 

sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung untuk tertib berlalu lintas dan 

bahaya yang timbul jika tidak tertib berlalu lintas. Hal ini merupakan 

upaya dalam pencegahan dan peringatan untuk para pelajar remaja untuk 

patuh dan tertib dalam berlalu lintas. 

 

3. Dalam rangka menurunkan angka pelanggar pada kalangan pelajar 

remaja, perlunya dibuat Standar Operating Procedure (SOP) khusus bagi 

Unit Dikyasa untuk menindak pengendara dibawah umur 17 tahun.  
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