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ABSTRAK

EFEKTIVITAS RUANG HENTI KHUSUS DALAM
MENCIPTAKAN TERTIB LALU LINTAS

DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Dian Permata Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas ruang henti
khusus (RHK) dalam menciptakan tertib lalulintas di Kota Bandar Lampung. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. populasi penelitian ini
adalah Polisi Lalu Lintas Direktorat Polda Lampung dengan sampel yang diambil sebanyak
25% dari jumlah populasi yaitu 201 responden. Pengumpulan data yang digunakan adalah
angket dan teknik penunjangnya adalah wawancara dan angket. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah Efektivitas Ruang Henti Khusus dan Variabel terikat dalam penelitian
ini adalah tertib Ruang Henti Khusus.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas ruang henti khusus di Kota Bandar
Lampung adalah tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemahaman, tanggapan, dan
harapan pihak polisi di Direktorat Polda Lampung terhadap penerapan ruang henti khusus.
Sebagian besar masyarakat setuju akan penghapusan ruang henti khusus karena masih banyak
masyarakat yang kurang memahami apa yang dimaksud dengan ruang henti khusus.
Masyarakat menganggap bahwa Ruang Henti Khusus kendaraan roda dua tidak berfungsi
dengan efektif dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: efektivitas, ruang henti khusus, lalu lintas
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara

dimasa kini tidak dapat dihindari dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di

semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya

pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan

perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian

tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas

masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain.

Setiap orang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengharuskan

setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat

yang akan ditempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang

harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan

perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan

mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut

merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan
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dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan (UU LLDAJ).

Lalu Lintas merupakan topik pembahasan yang sangat menarik untuk

diperbincangkan. Karena banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi pada

peraturan lalu lintas dan hal ini tidak asing lagi untuk didengar. Kondisi seperti

ini bukan hanya terjadi di era modern, dimana pertumbuhan kendaraan yang

ada dijalanan sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu

lintas sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian

khusus.

Kendaraan jenis roda dua atau sepeda motor, masih menjadi alat transportasi

favorit dikalangan masyarakat. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang

memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari tidak

diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh terhadap tata tertib

berlalu lintas yang benar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perilaku tidak tertib berlalu lintas banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 258 telah

dijelaskan bahwa “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana

dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan

berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.
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Sampai saat ini kondisi lalu lintas di Indonesiapun masih bisa dikatakan belum

tersusun dengan baik karena kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan

lalu lintas masih sangat rendah, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari

banyak pengguna kendaraan sepeda motor mengemudikan kendaraannya tidak

dengan penuh konsentrasi karena sambil menggunakan telepon seluler, tidak

menggunakan helm, menerobos lampu pengatur lalu lintas, melewati batas

zebra cross, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK).

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menjadi

tanggung jawab banyak pihak seperti pemerintah, pihak kepolisian lalu lintas

(Polantas), dan pengguna kendaraan roda dua ataupun pengguna kendaraan

roda empat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 dalam pasal 213 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pemerintah wajib mengawasi

kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat

disebabkan oleh faktor ketidakdisiplinan, faktor kelalaian, faktor

ketidakpahaman, faktor sarana dan prasarana jalan, faktor kelalaian dan faktor

tidak tertib lalu lintas. Faktor ketidakdisiplinan, pada umumnya setiap orang

mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak

sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri, seperti

menyerbot lampu pengatur lalu lintas, melewati batas zebra cross, tidak berada

posisi di Ruang Henti Khusus (RHK) untuk kendaraan sepeda motor atau
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Pengendara roda empat yang berada di Ruang Henti Khusus Sepeda Motor

sehingga banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Faktor kelalaian, merupakan faktor yang menjadi alasan mendasar yang

dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan seperti lupa membawa SIM dan

STNK dikarenakan faktor buru-buru, kelalaian dalam mempersiapkan

kelengkapan berkendara merupakan hal yang sering dianggap tidak penting

dan kemudian menjadi kebiasaan melanggar peraturan yang berlaku.

Faktor ketidakpahaman, pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga

dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam berkendara

pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan. Untuk mengetahui hal tersebut tidak hanya dengan membaca

tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas.

Faktor sarana dan prasarana jalan, pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari

kegiatan-kegiatan berlalu lintas dijalan bukan hanya terjadi disebabkan oleh

ketidak disiplinan, kealpaan/lupa, atau faktor ketidakpahaman saja tetapi juga

disebabkan oleh sarana dan prasarana mendukung proses kegiatan berlalu

lintas, misalnya kondisi jalan yang kurang baikk, marka rambu maupun alat

pemberi isyarat lalu lintas yang kurang baik atau rusak.

Faktor kelalaian, faktor ini merupakan salah satu faktor yang sering

mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Misalnya seorang pengguna

jalan yang ngebut-ngebutan di jalan dan menabrak pengguna jalan lainnya.
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Sangatlah jelas bahwa faktor kelalaian masyarakat di jalan merupakan salah

satu faktor kelalaian.

Pada awal tahun 2013 beberapa kota besar di Indonesia telah menerapkan

peraturan lalu lintas baru, yaitu Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor,

seperti Denpasar, Bandung, Palembang, Medan, Semarang, Purwokerto,

Jepara, Kudus, dan Cirebon. Melihat kemajuan dari peraturan RHK Dinas

Perhubungan dan Polresta Bandar Lampung bekerja sama dengan Direktorat

Lalu Lintas Polda Lampung untuk menerapkan peraturan yang sama di Kota

Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan pada hari kamis

tanggal 29 Desember 2016 didapatkan data dari hasil wawancara kepada staf

Kasubid Keamanan Keselamatan (Kamsel) Ditlantas Polda Lampung, bahwa

peraturan Ruang Henti Khusus (RHK) adalah marka jalan yang dibuat didekat

lampu pengatur lalu lintas, sedikit dibelakang zebra cross dan diberi warna

dasar merah dan diberi tanda atau gambar sepeda motor berwarna putih.

Peraturan ini dibuat oleh Dinas Perhubungan dan Polresta dan diterapkan oleh

Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Pembuatan RHK di mulai pada awal

tahun 2016 dan untuk sementara, hanya ada tiga titik yang diberikan marka

RHK ketiga titik tersebut yakni dilampu lalu lintas Tugu adipura, simpang

Universitas Lampung (Unila), dan persimpangan Mall Boemi Kedaton.

Peraturan RHK ini dilandasi dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan jalan Nomorr 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 4 huruf b yang berisi

tentang Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
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mematuhi ketentuan marka jalan. Bagi yang melanggar peratura lalu lintas

dapat dikenakan sangsi pada pasal 287 ayat 1 yang berbunyi bahwa Setiap

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar

aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tujuan dari dibuatnya RHK sendiri yaitu untuk menertibkan sepeda motor

yang berhenti di lampu pengatur lalu lintas. Selain lebih tersusun rapi, dengan

adanya ruang henti khusus sepeda motor ini juga dapat meminimalisir resiko

kecelakaan akibat dari penyerobotan jalan dari masing-masing persimpangan.

RHK dapat bermanfaat untuk melerai kemacetan pula karena dengan adanya

RHK ini para pengemudi kendaraan roda dua berada paling depan sehingga

memungkin kan tidak ada penyerobotan atau saling mendahului antar roda dua

dan roda empat.

Tidak sebanding lurus dengan harapan yang ada dikenyataannya, pengguna

jalan tidak semuanya mengetahui fungsi dari RHK tersebut, selain itu juga

pengendara yang sudah mengetahui pun tidak mengikuti rambu lalu lintas

tersebut, ini menunjukkan bahwa masih sangat rendah kesadaran masyarakat

untuk dapat menaati peraturan lalu lintas yang ada sehingga tujuan dari RHK

itu sendiri belum dapat terealisasi dengan maksimal.
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Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengendara motor tentang

keefektifitasan adanya RHK, mereka cenderung mengatakan bahwa RHK

sangat menguntungkan bagi pengendara motor karena pengendara motor sudah

disediakan ruang henti tersendiri sehingga tidak harus  berada disela-sela mobil

yang sangat membahayakan pengendara motor itu sendiri dan pengendara

motor sendiri merasa bahwa dengan adanya RHK dapat mengurangi kemacetan

dan menambah ketertiban lalu lintas.

Hasil wawancara dari pengguna roda empat (mobil), mengatakan bahwa

dengan adanya RHK cenderung tidak dapat diterapkan dengan efektif karena

pada saat sudah lampu merah dan pengendara mobil tersebut sudah terlanjur

berada pada RHK maka sama saja pengendara melanggar rambu lalu lintas

tersebut dan mereka tidak dapat lagi mundur karena akan mengganggu

kendaraan belakangnya. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk

membahas permasalahan mengenai “Efektivitas Ruang Henti Khusus (RHK)

dalam Menciptakan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dapat

diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas

2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peraturan RHK

3. Belum adanya sanksi untuk pelanggar rambu marka jalan RHK

4. Kurangnya sosialisasi tentang RHK pada masyarakat
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian memfokuskan kajian

dan bahasan tentang “Efektivitas Ruang Henti Khusus (RHK) dalam

Menciptakan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Efektivitas

Ruang Henti Khusus (RHK) dalam Menciptakan Tertib Lalu Lintas di Kota

Bandar Lampung?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana

Efektivitas Ruang Henti Khusus (RHK) dalam Menciptakan Tertib Lalu Lintas

di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan konsep, teori,

prinsip dan prosedur dalam berlalu lintas agar dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari dan sebagai implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan pada kajian pendidikan hukum dan kemasyarakatan

karena berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum yang melibatnya

masyarakat umum.
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2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan suplemen untuk guru mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik tingkat Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan untuk

menanamkan arti penting hukum Undang-Undang yang harus dipatuhi.

b. Sebagai pemikiran bagi masyarakat Kota Bandar Lampung untuk

memiliki kesadaran hukum dan taat aturan dalam berlalu lintas agar

menciptakan ketertiban dalam berkendara dan diharapkan juga dapat

meminimalisir kemacetan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan,

khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang

kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  Kemasyarakatan, karena

berkaitan dengan perilaku bermasalah dan pengetahuan Undang-Undang

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang

menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

dijalan wajib mematuhi ketentuan marka jalan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satlantas Polda Lampung.
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3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Bandar Lampung.

4. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup lokasi atau wilayah penelitian ini adalah Kota Bandar

Lampung.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin

penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor:

8368/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 23 Desember 2016 sampai 18

September 2017 dengan nomor surat 6608/UN26.13/PN.01.00/2017.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskrisi Teori

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif artinya berhasil, tepat, atau manjur. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki

pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan

merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, Sejalan dengan

pendapat tersebut, Salim Rakasiwi (2012) menyatakan bahwa efektifitas

merupakan kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan

sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan

dan memanfaatkan sumber daya alam dalam usaha mewujudkan tujuan

operasional.

Efektivitas dalam pengertian secara umum adalah : “kemampuan berdaya

guna dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga menghasilkan hasil

guna (efisien) yang maksimal”.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti

yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang
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dikutip Soewarno Handayaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata

dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy

(2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang

prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”

Menurut Sedarmayanti (2009:109) “efektivitas sebagai suatu ukuran yang

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai”. Dari pendapat

beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu

tolak ukur keberhasilan (kuantitas, kualitas dan waktu) dari suatu usaha

atau tindakan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

1.1 Ukuran Efektifitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah

diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau

sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun

kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak,

sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:



13

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah

dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah

ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani

tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman

bertindak dan bekerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator

efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif.

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin

disediakan oleh organisasi.
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g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan

pengendalian.

2. Ruang Henti Khusus (RHK)

Ruang Henti Khusus (RHK) untuk sepeda motor adalah sebuah marka

jalan yang dibuat di dekat lampu pengatur lalu lintas (traffic light).

Biasanya diberi warna dasar merah dan diberi tanda atau gambar sepeda

motor. Marka tersebut merupakan salah satu fasilitas bagi sepeda motor

untuk berhenti di persimpangan selama lampu berwarna merah.

RHK merupakan salah satu alternatif pemecah masalah penumpukan

sepeda motor pada persimpangan bersinyal (Idris, 2007). RHK merupakan

fasilitas ruang berhenti untuk sepeda motor selama fase merah yang

ditempatkan di depan antrian kendaraan bermotor roda empat. RHK

ditempatkan di depan garis henti untuk kendaraan roda empat, akan tetapi

penempatannya tidak melewati ujung pendekat persimpangan. RHK ini

dibatasi oleh garis henti untuk sepeda motor dan marka garis henti untuk

kendaraan roda empat lainnya. Kedua marka garis henti ini ditempatkan

secara berurutan dan dipisahkan oleh suatu ruang dengan jarak tertentu.
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RHK merupakan pengembangan dari Advanced Stop Lines (ALSs) untuk

sepeda, yaitu fasilitas yang diperuntukkan bagi sepeda yang ditempatkan

di depan antrian kendaraan bermotor (Wall et al., 2003). Beberapa tujuan

diimplementasikan RHK ialah :

a. Memberikan ruang penglihatan kepada pengemudi kendaraan bermotor

lain sehingga dapat melihat pengendara sepeda motor.

b. Mengijinkan pengendara sepeda motor untuk dapat melewati antrian

dengan menggunakan lajur pendekat dan mengantri di bagian paling

depan pada saat nyala lampu merah.

c. Menempatkan para pengendara sepeda motor di tempat yang lebih

aman, terlihat oleh pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga

dapat di beri jalan untuk maju terlebih dahulu.

RHK yang ideal dilengkapi dengan lajur pendekat yang memiliki fungsi

selain untuk area berhenti selama fase merah, juga berfungsi untuk

menyalurkan sepeda motor ke RHK. Ukuran lajur pendekat dapat

disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan posisinya dapat di tentukan dari

proporsi sepeda motor yang bergerak.

1.1 Kriteria Kebutuhan RHK Sepeda Motor

1. Geometri

Penempatan RHK sepeda motor dapat dilakukan pada:

a. Persimpangan yang memiliki minimum dua lajur pada pendekat

simpang dan pada kedua lajur pendekat tersebut bukan merupakan

lajur belok kiri langsung.
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b. Lebar lajur pendekat simpang diisyaratkan 3,5 meter pada pendekat

simpang tanpa belok kiri langsung.

2. Kondisi Lalu Lintas

Persyaratan kondisi lalu lintas untuk penempatan RHK pada

persimpangan bersinyal, adalah:

a. Bila penumpukan sepeda motor tanpa beraturan dengan jumlah

minimal 30 sepeda motor perwaktu merahdi pendekat simpang

dua lajur atau minimal 45 sepeda motor perwaktu merah di

pendekat simpang tiga lajur.

b. Untuk pendekat simpang lebih dari tiga lajur, jumlah

penumpukan sepeda motor secara tak beraturan tersebut

minimum 15 sepeda motor per lajurnya. Jadi jumlah

penumpukan sepeda motor minimum 15 sepeda motor dikali

dengan jumlah lajur pada pendekat persimpangan.

1.2 Dimensi Rencana Sepeda Motor

Dimensi RHK ditentukan dari dimensi ruang statis sepeda motor,

sedangkan ruang statis sepeda motor diperoleh dari dimensi (panjang x

lebar) rata-rata dari sepeda motor rencana.

1.3 Tipikal Desain RHK Sepeda Motor

Secara umum ada dua tipe RHK, yaitu RHK tipe kotak dan RHK

dengan tipe P. RHK tipe kotak didesain apabila proporsi sepeda motor

disetiap lajurnya relatif sama. RHK tipe kotak didesain terletak di

antara garis henti untuk sepeda motor dan garis henti untuk kendaraan
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bermotor roda empat atau lebih. RHK tipe P adalah area RHK dengan

perpanjangan pada pendekat simpang paling kiri yang berfungsi untuk

menampung banyaknya volume sepeda motor yang bergerak di lajur

kiri. RHK tipe P didesain terletak di antara garis henti untuk sepeda

motor dan garis henti untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih

dan dengan perpanjangan pada pendekat simpang kiri empat meter.

Tipikal desain RHK dapat dirincikan sebagai berikut:

a. RHK tipe kotak (RHK tanpa lajur pendekat)

RHK tipe kotak didesain apabila proporsi sepeda motor di tiap

lajurnya relatif sama.

Tabel 2.1 Kapasitas RHK tipe kotak dengan 2 lajur
Panjang Lajur

RHK (m)
Luas ( ) Kapasitas Sepeda

Mtor MaksimalLajur 1 Lajur 2 Total
8 28 28 56 37
9 31,5 31,5 63 42
10 35 35 70 46
11 38,5 38,5 77 51
12 42 42 84 56

Tabel 2.2 Kapasitas RHK tipe kotak dengan 3 lajur
Panjang Lajur

RHK (m)
Luas ( ) Kapasitas Sepeda

Mtor MaksimalLajur 1 Lajur 2 Lajur 3 Total
8 28 28 28 84 56
9 31,5 31,5 31,5 94,5 63
10 35 35 35 105 70
11 38,5 38,5 38,5 115,5 77
12 42 42 42 126 84

b. RHK tipe P (RHK dengan lajur pendekat)

Perpanjangan RHK (RHK tipe P) dapat digunakan apabila volume

sepeda motor yang bergerak pada lajur kiri melebihi 60% untuk
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RHK dengan dua lajur dari seluruh pergerakan sepeda motor pada

pendekat simpang.

Tabel 2.3 Kapasitas RHK tipe P dengan 2 lajur
Panjang Lajur

RHK (m)
Luas ( ) Kapasitas Sepeda

Mtor MaksimalLajur 1 Lajur 2 Total
8 28 42 70 46
9 31,5 45,5 77 51
10 35 49 84 56
11 38,5 52,5 91 60
12 42 56 98 65

Tabel 2.4 Kapasitas RHK tipe P dengan 2 lajur
Panjang Lajur

RHK (m)
Luas ( ) Kapasitas Sepeda

Mtor MaksimalLajur 1 Lajur 2 Lajur 3 Total
8 28 28 42 98 37
9 31,5 31,5 45,5 108,5 42
10 35 35 49 119 46
11 38,5 38,5 52,5 129,5 51
12 42 42 56 140 56

1.4 Sosialisasi RHK

Tingkat keberhasilan RHK diantaranya ditentukan oleh sosialisasi pada

saat setelah pelaksanaan atau uji coba RHK. Sosialisasi RHK

dilakukan untuk memberitahukan fungsi dari keberadaan RHK

sehingga tingkat keterisian RHK dapat dimaksimalkan dan tingkat

pelanggaran di persimpangan dapat di minimalisir. Dalam penerapan

uji coba skala penuh RHK sepeda motor, diperlukan beberapa tahapan

kegiatan sosialisasi yang dimulai dari koordinasi dan perizinan banyak

pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, pihak

Kepolisian dan sosialisasi terhadap pengguna sepeda motor.



19

Upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai

RHK kepada masyarakat sebagai pengguna RHK dengan harapan

proses sosialisasi RHK dimengerti dan dipahami secara utuh tentang

fungsi dan manfaat RHK maka proses sosialisasi tidak hanya

dilakukan pada awal pelaksanaan program saja, tetapi secara terus

menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program. Selain melalui

sosialisasi secara langsung dengan masyarakat, sosialisasi dan

penyebarluasan informasi RHK dapat dilakukan melalui media-media

informasi. Saat ini cukup banyak media penyebarluasan informasi,

baik media elektronik, media cetak, dan melalui rambu sosialisasi.

1.5 Tujuan Ruang Henti Khusus

RHK merupakan pengembangan dari Advanced Stop Lines (ALSs)

untuk sepeda, yaitu fasilitas yang diperuntukkan bagi sepeda yang

ditempatkan di depan antrian kendaraan bermotor (Wall et al., 2003).

Beberapa tujuan diimplementasikan RHK ialah :

a. Memberikan ruang penglihatan kepada pengemudi kendaraan

bermotor lain sehingga dapat melihat pengendara sepeda motor.

b. Mengijinkan pengendara sepeda motor untuk dapat melewati

antrian dengan menggunakan lajur pendekat dan mengantri di

bagian paling depan pada saat nyala lampu merah.

c. Menempatkan para pengendara sepeda motor di tempat yang lebih

aman, terlihat oleh pengemudi kendaraan bermotor lainnya,

sehingga dapat di beri jalan untuk maju terlebih dahulu.
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RHK yang ideal dilengkapi dengan lajur pendekat yang memiliki

fungsi selain untuk area berhenti selama fase merah, juga berfungsi

untuk menyalurkan sepeda motor ke RHK. Ukuran lajur pendekat

dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan posisinya dapat di

tentukan dari proporsi sepeda motor yang bergerak.

1.6 Fakta-fakta Ruang Henti Khusus

a. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi teknologi RHK telah

dilakukan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini teknologi RHK

sudah banyak diterapkan secara mandiri di Pulau Jawa dan

Sumatera.

Tabel. 2.5 Lokasi Penerapan Teknologi RHK
No. Kota Tahun Penerapan

1. Denpasar

20132. Bandung

3. Palembang 2014

4. Medan

2015

5. Semarang

6. Purwokerto

7. Jepara

8. Kudus

9. Cirebon

10. Bandar Lampung 2016
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b. RHK merupakan sebuah fasilitas yang memberikan ruang bagi

sepeda motor di depan antrian pada persimpangan bersinyal

pada saat fase merah. Ketentuan umum dalam perencanaan

RHK menyatakan bahwa implementasi RHK hanya dapat

diaplikasikan pada persimpangan dengan APILL yang terdiri

atas lampu tiga warna, yang mengacu pada Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.

c. Pedoman Perancangan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda

Motor pada Simpang Bersinyal di Kawasan Perkotaan untuk

memberikan acuan kepada perencana, pelaksana dan pengawas

dalam perancangan RHK sebagai bentuk penanganan terhadap

penumpukan sepeda motor di persimpangan.

1.7 Kendala Keberhasilan Penerapan RHK Sepeda Motor

beberapa permasalahan dalam penerapan RHK sepeda motor, yaitu

a. Kondisi volume lalu lintas melebihi kapasitas Pada kondisi lalu

lintas yang sangat padat, sehingga arus lalu lintas banyak

mengalami kemacetan, kondisi ini dapat menyebabkan RHK

tidak berfungsi efektif. Rekomendasi untuk mengatasi masalah

ini adalah dengan meningkatkan kapasitas persimpangan

tersebut, misalnya melebarkan dimensi persimpangan,

meningkatkan pengaturan lalulintas, membuat fly over, dan

lainnya.

b. Masih adanya pengendara kendaraan roda empat yang berhenti

di area RHK, sehingga menghalangi sepeda motor yang akan
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memasuki area RHK, serta perilaku pengendara sepeda motor

yang melewati marka melintang garis henti masih kerap terjadi.

Solusi yang direkomendasikan untuk pemecahan masalah

tersebut yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang rambu-

rambu dan marka lalu lintas khususnya tentang RHK.

3. Pengertian Tata Tertib

Menurut Adiwimarta dalam prayoga (2000:14) adalah “peraturan-

peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan”.

Menurut Meichati (1980:151) “tata tertib adalah peraturan yang mengikat

seseorang atau kelompok, guna menciptakan keamanan, ketentraman,

orang tersebut atau sekelompok orang tersebut”.

Menurut Kamaruzaman dalam Sujanto Bejo (2001:54) “peraturan adalah

sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga

dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Peraturan juga

berarti suatu tatanan yang bertujuan untuk menjadikan teratur secara

struktur maupun sistematis dari suatu proses yang di jalan”.

Berdasarkan menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tata

tertib adalah peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh suatu

lembaga yang harus ditaati leh masyarakat, apabila dilanggar maka akan

diberikan sanksi. Peraturan atau tata tertib yang berlaku secara luas, di

taati, diterima, dan mengikat masyarakat pada umumnya disebut hukum.
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Hukum dibuat oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan memberikan

ketentraman dan rasa nyaman pada seluruh masyarakat.

4. Pengertian Lalu Lintas

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-

balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan

menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas

tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik

menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLDAJ),

maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 1 UU LLDAJ,

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, sera pengelolaannya”

Kemudian pasal 1 angka 2 UU LLDAJ, “Lalu lintas adalah gerak

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Menurut UU LLDAJ pasal 3 “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diselenggarakan dengan tujuan :

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mda angkutan lain untuk

mendorong perekonmian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa.

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
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c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi

masyarakat.

Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto (1976 : 164) bahwa lalu lintas

adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.

3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal

yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas

jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem

transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya

jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang

tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang

terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu

dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh

wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan

modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam

kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan

unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta
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pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga

terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara

berkesinambugan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan

pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya

kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan,

koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor

dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban

masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus

dalam rangka mewujdkan sistem transportasi nasional yang handal dan

terpadu.

5. Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas

Menurut Julianto (2008) rambu lalu lintas adalah salah satu alat

perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf,

angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk

memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai

jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan

dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu-rambu

merupakan objek untuk menyampaikan informasi baik itu perintah,

larangan dan petunjuk.

Dalam diktat Rekayasa Lalu Lintas (2008) rambu-rambu lalu lintas

mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung

konsekuensi hukum sebagai berikut :
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a. Perintah
Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi
lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya
perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang
membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya : rambu
belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah
bentuk yang keliru. Penggunaan kata boleh dan terus mengandung
makna ganda dan dengan demikian mengurangi makna perintah
menjadi makna pilihan. Yang benar adalah belok kiri langsung.
Dengan demikian, pelanggar atas perintah ini dapat dikenai sanksi
sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. Larangan
Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna
jalan untuk melakukan hal-hal tertentu. Tidak ada pilihan lain
kecuali tidak dilakukan.

c. Peringatan
Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya dijalan yang akan
dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar
kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

d. Anjuran
Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh
dilakukan boleh tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak
melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan
sanksi.

e. Petunjuk
Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan,
situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain.

Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas

digunakan untuk membedakan kategri rambu-rambu yang berbeda dan

memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih

cepat untuk bereaksi.

6. Tata Cara Berlalu Lintas Yang Benar

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

Angkutan Jalan bagian keempat tentang tata cara berlalu lintas pasal 105

yaitu :
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Setiap orang yang menggunakan 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.

Beberapa aturan dan etika lainnya saat berlalu lintas yang seharusnya

dijunjung tinggi oleh pengemudi dijalan, menurut Undang-undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106, 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

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.
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(5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor

b. Surat Izin Mengemudi

c. Bukti 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 disampingnya 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 disampingnya wajib mengenakan sabuk

keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional

Indonesia.

(8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang

sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar

nasional Indonesia.

(9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping

dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
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7. Lokasi Alat Pemberi Isyarat  Lalu Lintas (Apill) Jenis Traffic di Kota

Bandar Lampung

Tabel 2.6 Lokasi alat pemberi isyarat lalu lintas

NO. RUAS JALAN LOKASI
JENIS

SIMPANG KONDISI KET

1 Jl. Cut Nyak Dien

Simp. Jl.
Agus Salim -
Jl. Tamin Empat Aktif

2 Jl. Cut Nyak Dien
Simp. Jl. P.
Emir M.Noor Tiga Aktif

3 Jl. Teuku Umar
Simp.
Jl.Dr.Rivai Tiga Aktif

4 Jl. Teuku Umar

Simp. Jl.
Sultan
Agung Tiga Aktif ATCS

5 Jl. Teuku Umar

Simp. Jl.
Urip
Sumoharjo Tiga Aktif ATCS

6 Jl. Teuku Umar

Simp. Jl. RA.
Kartini -
Jl.Kotaraja Tiga Aktif

7 Jl. ZA. Pagar Alam

Simp Jl.
Soemantri
Brojonegoro Tiga Aktif ATCS

8 Jl. ZA. Pagar Alam
Simp. Jl.
Pramuka Tiga Aktif ATCS

9 Jl. Soekarno-Hatta
Simp. Jl. Kapt
Abd. Haq Empat Aktif

10 Jl. Soekarno-Hatta

Simp Jl.
Untung
Suropati Empat Aktif

11 Jl. Soekarno-Hatta

Simp. Jl. Ki
Maja - Jl.
R.Dibalau Empat Aktif

12 Jl. Soekarno-Hatta

Simp. Jl.
Sultan Agung
– Korpri Empat Aktif

13 Jl. Soekarno-Hatta

Simp. Jl. Urip
Sumoharjo -
Jl. Endro S Empat Aktif

14 Jl. Soekarno-Hatta

Simp. Jl.
P.Antasari -
Jl. Tirtayasa Empat Aktif
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15 Jl. Soekarno-Hatta

Simp. Jl.
Hayam
Wuruk-Cp.
Raya Empat Aktif

16 Jl. Soekarno-Hatta
Simp. Jl.
Teluk Ambon Empat Aktif

17 Jl. Soekarno-Hatta
Simp. Jl. Ir.
Sutami Empat Aktif

18 Jl. Soekarno-Hatta
Simp. Jl. Haji
Mena Tiga Aktif

19 Jl. Sultan Agung
Simp. Jl. Ki
Maja Empat Aktif

20 Jl. P. Antasari

Simp. Jl.
AR.Hakim -
Jl. Ridwan
Rais Empat Aktif

21 Jl. P. Antasari

Simp.
Jl.Hayam
Wuruk -
Jl.Gajah
Mada Empat Aktif

22 Jl. P. Diponegoro

Simp. Jl.
Sudirman - Jl.
Raden Intan Tiga Aktif

23 Jl. P. Diponegoro
Simp. Jl.
Dr.Susilo Tiga Aktif Surya

24 Jl. P. Diponegoro
Simp. Jl. Cut
Mutiah Tiga Aktif

25 Jl. Sudirman

Simp. Jl.
HOS.
Cokroaminoto Empat Aktif

26 Jl. Sudirman

Simp. Jl.
Gajah Mada -
Jl. Ir.Juanda Empat Aktif

27 Jl. Dr. Susilo
Simp. Jl. KH.
A Dahlan Empat Aktif

28 Jl. W.Monginsidi

Simp. Jl. Cut
Mutiah -
Jl.Basuki
Rahmat Empat Aktif

29 Jl. W.Monginsidi
Simp. Jl. Drs.
Warsito Empat Aktif

30 Jl. Pattimura
Simp. Jl. Drs
Warsito Tiga Aktif

31 Jl. Yos Sudarso

Simp. Jl.
Gatot
Subroto Tiga Aktif Surya
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32 Jl. Urip Sumoharjo
Simp. Jl. AR
Hakim Empat Aktif

33 Jl. Hayam Wuruk

Simp. Jl.
Ridwan Rais -
Jl. Putri Balau Empat Aktif

34 Jl. Imam Bonjol
Simp. Jl. Cik
Ditiro Tiga Aktif

35 Jl. Panglima Polim
Simp. Jl.
Pagaralam Empat Aktif

36 Jl. Endro Suratmin

Simp. Jl.
P.Legundi -
Jl. P. Tegal Empat Aktif

37 Jl. ZA. Pagar Alam

Simp.
Terminal
Rajabasa Empat Aktif

8. Pengertian Masyarakat

Manusia yang hidup bermasyarakat yang berarti sekumpulan manusia

yang hidup bersama-sama yang berada disuatu tempat. Untuk mengetahui

pengertian masyarakat, dibawah ini adalah pengertian masyarakat menurut

beberapa ahli:

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam M. Munandar Soelaeman

(2008:122), “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Menurut M. Munandar Solaeman (2008:122) :

Masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan
kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia, yang dapat diketahui,
pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelamaannya
yang lahir, kedua melalui pengalaman batin dalam roh manusia
perseorangan sendiri. Bahkan memperoleh “superioritas”, merasakan
sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari pada jumlah bagian-
bagiannya. Sesuatu yang “kokoh-kuat”, suatu perwujudan pribadi
bukan di dalam, melaikan di luar, bahkan di atas kita.
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Sejalan dengan pendapat diatas, Menurut Ralp Linton dalam H.R.

Warsito (2012:115), “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang

telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat

mengorganisasikan dirinya dan dan berpikir tentang dirinya dan

berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas

tertentu“.

Menurut M.J Herkovist dalam H.R. Warsito (2012:116), mengemukan

“pengertian masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan

dengan mengikuti cara hidup tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan

pengertian masyarakat adalah kesatuan sosial atau kelompok individu

manusia yang mempunyai ikatan, kebiasaan, tradisi, sikap, dan

persatuan yang dapat mengorganisasikan dirinya dengan mengikuti cara

hidup tertentu. Masyarakat adalah lingkungan sosial yang terdiri dari

beberapa rumah tangga yang membentuk satu kesatuan untuk

menjalankan interaksi sosial dan memiliki norma tertentu.

9. Teori Kesadaran

Manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan menyadari keberadaan

dirinya. Tiap tindakan yang dilakukan oleh manusia benar-benar disadari

dan dimengerti oleh manusia.

Achmanto Mendatu (2010), mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan

dimana seseorang bisa memahaminya dirinya sendiri dengan setepat-
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tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang

tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis

terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya

yang nyata.

Eko Harianto (2011), mengemukakan dari istilah psikologi bahwa

kesadaran diri diawali dengan melihat terminologi istilah pribadi yang

berarti, sendiri atau mandiri. Yaitu dengan akal budi yang dimiliki,

manusia mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa melakukannya.

Golmen (2001), mengemukakan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan

dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kesadaran diri

merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan

adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agat timbul pemahaman

tentang diri sendiri.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri merupakan

kemampuan untuk mengakui, mengenal perasaan diri, ataupun keadaan

dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan juga merupakan

syarat agar kita dapat bekerja dengan orang lain secara efektif.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Ditingkat lokal penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang

dilakukan oleh Heni Mei Darwati mahasiswi Program studi PPKn

Universitas Lampung. Adapun judul penelitiannya adalah “Pengaruh
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Tingkat Kepatuhan Hukum Terhadap Tertib Berlalu Lintas Siswa SMA

Negeri 1 Kotagajah Tahun Pelajaran 2013/2014.”

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode

deskriptif korelasi yang terdiri dari satu variabel bebas yaitu (X)

lepatuhan hukum dan satu variabel tidak bebas yaitu (Y) Tertib Berlalu

Lintas. Adapun hasil penelitian dari Heni Mei Darwati adalah Chi kuadrat

bahwa hitung lebih besar dari tabel ( hitung ≥ tabel), yaitu

574,95 ≥ 9,49 pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4,

serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antara variabel dalam

kategori sangat berpengaruh dengan koefesien kontingensi C = 0,97 dan

kefesien kontingensi maksimum Cmaks = 0,816. Berdasarkan perhitungan

tersebut maka koefesien kontingensi C = 0,84 berada pada kategori sangat

berpengaruh.

2. Tingkat Nasional

Dalam penelitian jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Ruang Henti

Khusus Sepeda Motor Pada Simpang Bersinyal Di Kota Semarang. Oleh:

Reska Ayu Yuniar M. Tahun 2016 Universitas Diponegoro Semarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2010

menunjukkan pertumbuhan sepeda motor di Indonesia mencapai 60 juta

unit dengan proporsi 83% dibandingkan dengan jenis kendaraan lain

(Helmi, 2015). Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor terkecil

yang mempunyai mobilitas dan manuver pergerakan yang tinggi. Pada

saat fase hijau, sepeda motor berebut untuk keluar dari persimpangan dan
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melanjutkan perjalanan. Pergerakan sepeda motor yang seperti ini,

menimbulkan konflik dengan mobil ataupun dengan sesama sepeda motor

yang berebut keluar simpang. Studi yang dilakukan oleh M. Idris di

Bandung pada tahun 2007 menghasilkan Ruang Henti Khusus (RHK)

sepeda motor dapat menurunkan konflik lalu lintas hingga 72% dan arus

lalu lintas 11-12% lebih lancar (Faundra, 2012).

C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono (2011 : 60) mengemukakan bahwa

“kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal

yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah

pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah

pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran

atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari peneliti yang akan dilakukan”.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah bagaimanakah efektivitas

penerapan Ruang Henti Khusus kendaraan sepeda motor dalam tertib berlalu

lintas di kota Bandar Lampung. Karena pada dasarnya tidak tertib lalu lintas

atau tidak mengikuti rambu-rambu jalan dengan baik dapat membahayakan

diri sendiri maupun masyarakat lain. Dalam kenyataannya fakta dilapangan

tidak sesuai dengan ekspektasi, masih banyak masyarakat yang melakukan

pelanggaran pada RHK. Permasalahan yang timbul yaitu, masyarakat yang

tidak mengetahui fungsi RHK tersebut, seperti keluar batas sepeda motor dari

RHK yang telah disiapkan, kendaraan roda empat yang memasuki area RHK.
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Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Efektivitas
(Variabel X) :

a. Kendaraan Roda
Dua Berada di
dalam RHK

b. Kendaraan Roda
Empat Berada di
Luar RHK

Ruang Henti Khusus
(Variabel Y) :

a. Tertib RHK
b. Tidak Tertib

RHK



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

“Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif karena

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai

metode positivisme karena berlandasan pada filsafat positivisme, metode ini

sebagai metode ilmiah, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini

juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan

dikembangkan berbagai iptek baru”. (Sugiyono, 2016:13).

Jadi metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang

berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode kuantitatif dalam penelitian ini

bertujuan mengumpulkan data-data penelitian berupa angka, analisis kemudian

diambil kesimpulannya yang berlangsung secara ilmiah dan sistematis dimana

pengamatan yang dilakuakan mencakup segala hal yang berhubungan dengan
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objek penelitian tentang Efektivitas Ruang Henti Khusus dalam Menciptakan

Tertib Lalu Lintas di Bandar Lampung.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono (2010:118) “Populasi adalah seluruh data yang menjadi

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita  tentukan”.

Menurut  Sukmadinata (2011:250) mengemukakan bahwa “populasi adalah

kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita. Populasi

merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah penelitian

mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian”.

Menurut Husaini Usman (2006:181) “Populasi adalah semua nilai baikhasil

perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah

Polisi lalu lintas dikrektorat polda lampung.

2. Sampel Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 109), mengatakan bahwa “sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dinamakan penelitian sampel

apabila kita bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian sampel, yang

dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian

sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi”. Pendapat lain dari Sugiyanto

(2009: 118) mengatakan “sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.
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Menurut Suharsimi Ari Kunto (2002: 170) ”apabila subjek kurang dari 100

lebih baik diambil semuanya sehingga penelitianya merupakan penelitian

populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari seratus dapat diambil anatara

10-15% atau 20 – 25% atau lebih”. Jadi sampel adalah sebagaian atau

wakil dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti. Maka jumlah sampel

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 sampel,

dengan ketentuan 25% dari 201 keseluruhan jumlah populasi yang terdiri

dari Polri dan PNS yang berada di Direktorat Polda Lampung. Berikut ini

merupakan data untuk memperjelas jumlah sampel dalam penelitian, dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Sampel penelitian di Direktorat Polda Lampung
No Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel

1. POLRI 154 25% x 154 = 38

2. PNS 47 25% x 47 =12

jumlah 201 50

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam kutipan Rita Oktaviani (2012:35)

“variabel penelitian adalah suatu penelitian atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian” jadi variable penelitian adalah segala sesuatu

yang mempunyai nilai, dan yang menjadi titik perhatian dalam suatu

penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel

bebas dan variabel terikat, yaitu:
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a. Variabel bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Evfektivitas (X) :

1. Kendaraan roda dua berada di dalam RHK

2. Kendaraan roda empat berada di luar RHK

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Ruang Henti Khusus (Y) :

1. Tertib Ruang Henti Khusus

2. Tidak Tertib Ruang Henti Khusus

D. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan dalam melaksanakan suatu

tujuan dan digunakan untuk memberi batasan dari segi hasil dan dampak

yang dicapai.

2. Ruang Henti Khusus (RHK) untuk sepeda motor adalah sebuah marka jalan

yang dibuat di dekat lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Biasanya

diberi warna dasar merah dan diberi tanda atau gambar sepeda motor.

Marka tersebut merupakan salah satu fasilitas bagi sepeda motor untuk

berhenti di persimpangan selama lampu berwarna merah.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Ruang Henti Khusus

RHK merupakan marka jalan yang berada di dekat lampu pengatur lalu

lintas diberi warna dasar merah dan diberi tanda atau gambar sepeda motor.

RHK merupakan salah satu fasilitas bagi sepeda motor untuk berhenti di
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persimpangan selama lampu pengatur lalu lintas berwarna merah sehingga

membantu kendaraan roda dua lebih teratur dan tertib lalu lintas pada

lampu pengatur lalu lintas sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan

akibat dari penyerobotan atau saling mendahului antar roda dua dan roda

empat.

2. Tertib Lalu Lintas

Tertib lalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dalam berkendara di

jalan raya dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, menggunakan

perlengkapan berkendara yang lengkap dan motor sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang terpercaya digunakan berbagai macam teknik

pengumpulan data, data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

yang terbagi dalam  dua golongan besar yaitu:

a. Teknik Angket

Menurut Sugiyono (2009:199) “Teknik angket adalah suatu teknik

wawancara dan observasi guna pengumpulan data dengan cara membuat

sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud

mendapatkan data dan informasi langsung dari respnden yang

bersangkutan”.

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data

yang cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan meresponden.

Dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari responden
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yang bersangkutan. Angket yang berisi data item-item pertanyaan yang

beraitan dengan penelitian.

Angket yang akan digunakan adalah angket tertutup, yaitu item-item dari

pertanyaan sudah disertai dengan alternatif jawaban yang harus dipilih

oleh responden. Sasaran angket adalah polisi lalu lintas direktorat polda

Lampung. Responden hanya memiliki serta melihat jawaban yang telah

disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing

mempunyai skor atau bobot yang berbeda :

a) Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3.

b) Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi skor 2.

c) Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sumber.

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas, wawancara

bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan

lebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara.

Dengan wawancara inilah penulis memperoleh informasi yang diinginkan

secara langsung melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan informasi

sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih jelas. Wawancar

dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang

akan diajukan kepada staf Kasubid Keamanan Keselamatan (KamSel).
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Wawancara dalam penelitian ini sebagai pelengkap atau untuk mendukung

data angket dan dilaksanakan pada saat observasi dan penelitian dilakukan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penggunaan dokumentasi adalah untuk mencari data

yang sesuai dengan variabel. Data yang diperoleh melalui kajian

dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data

dokumentasi diperoleh dari foto tempat kejadian perkara.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu tindakan yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto

(2010: 211) bahwa “sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat diukur,

apabila dapat diungkapkan data dari variabel yang hendak diteliti dengan

tepat”.

Berdasarkan pendapat di atas validitas merupakan tingkat kepercayaan dan

kekuatan instrumen penelitian yang dilakukan dengan indikator faktor.

Untuk uji validitas dilihat dari logika validity dengan cara “judgement”

yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa orang ahli penelitian dan

tenaga pengajar dilingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung. Dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan

cara konsultasi kepada dosen pembimbing yang kemudian diambil

revisinya.
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2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:160) “reliabilitas menunjukan bahwa

suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpulan data karena instrumen  tersebut sudah baik”.

Untuk membuktikan kemantapan data maka akan diadakan uji coba angket

reliabilitas yang menunjukan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk

dipergunakan sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah

baik.

Menurut Sutrisno Hadi (2001:294), adapun langkah-langkah yang

ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Melakukan uji coba angket kepada 10 rang di luar responden.

b. Hasil uji coba dikelompokan dalam item genap dan item ganjil.

c. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok genap dan kelompok ganjil

dengan menggunakan rumus produc moment yaitu:

= ∑xy − (∑ )(∑ ){ ∑ x − (∑ )}{ ∑ y − (∑ )}
Dengan pengertian:

=  koefesien korelasi antara x dan y

x = variabel bebas

y = variabel terikat

N = jumlah Sampel
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d. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan rumus

Sperman Brown sebagai berikut :

= 2( )1 +
Dengan keterangan :

: reliabilitas instrumen

: koefesien korelasi item ganjil dan item genap

e. Hasil analisis pengolahan data kemudian dikorelasikan dengan kriteria

reliabilitas menurut Manase Malo sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas Rendah

H. Teknik Analisis Data

Hasil analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan

mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data

dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, (2006:37)

yaitu:

= −
Dengan keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai terendah
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K = Kategori

Kemudian untuk mengetahiu tingkat persentase digunakan rumus sebagai

berikut :

= 100%
Dengan keterangan :

P = Besarnya persentase

F = Jumlah alternatif seluruh item

N = Jumlah perkalian antar item dan responden

Menurut Suharsimi Arikunto (1986:196) untuk mendefinisikan banyaknya

persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100 = Baik

56% - 75% = Sedang

40% - 55% = Tidak Baik



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas

ruang henti khusus dalam menciptakan tertib lalu lintas di Kota Bandar

Lampung cenderung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman,

tanggapan, dan harapan pihak polisi di Direktorat Polda Lampung terhadap

penerapan ruang henti khusus. Sebagian besar masyarakat setuju akan

penghapusan ruang henti khusus karena masih banyak masyarakat yang kurang

memahami apa yang dimaksud dengan ruang henti khusus. Masyarakat

menganggap bahwa Ruang Henti Khusus kendaraan roda dua tidak berfungsi

dengan efektif dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandar

Lampung.



83

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat penulis

berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat kepolisian agar lebih menyebarluaskan lagi tentang peraturan

atau Undang-undang lalu lintas yang berlaku dengan mengadakan

sosialisasi secara berlanjut ke setiap pengguna jalan sebagai salah satu

wujud bakti terhadap masyarakat dan Negara, menindak pelaku

pelanggaran sesuai prosedur yang ada, dan tidak menerima suap dalam

bentuk apapun.

2. Bagi masyarakat agar dapat patuh terhadap peraturan ruang henti khusus

yang ada seperti bagi pengendera roda dua harap berada di ruang henti

khusus yang sudah disediakan oleh pihak dinas perhubungan dan bagi

pengendara roda empat harap berada di luar ruang henti khusus. Hal

tersebut merupakan salah satu perwujudan taat hukum yang harus

dilakukan oleh kita selaku warga negara yang baik

3. Bagi Dinas perhubungan sebagai pengatur segala urusan transportasi dan

perhubungan agar dapat memperjelas fungsi serta manfaat setiap marka

jalan yang sudah diterapkan serta memberikan sosialisasi lebih lanjut

kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengerti tujuan dari dibuatnya

peraturan marka jalan sehingga dapat tericptanya tujuan yang diharapkan

dan tercipta ketertiban lalu lintas.
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