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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REKAYASA LALU 

LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

JELANG PRAKARSA 

Lalu-lintas merupakan permasalahan rumit yang sering terjadi disetiap daerah 

perkotaan,  Permasalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem ruang wilayah 

dan sistem jaringan transportasi itu sendiri sebagai sebuah kesatuan tata ruang. 

Perkembanga  yang begitu pesat terkait jumlah penduduk di kota Bandar 

Lampungtentunya akan berdampak dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana 

transportasi, peran dinas perhubungan Kota Bandar Lampung sangat strategis 

sebagai salah satu instansi dalam mengurai permasalahan kemacetan yang akan 

terjadi, dan merupakan badan atau organisasi yang melakukan tugas pokok 

membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang 

perhubungan. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar 

Kebijakan Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di kota Bandar Lampung dan 

untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar 

Lampung. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Noratif Empiris, yaitu 

pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari literatur literatur yang berlaku 

dan berhubungan denga judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa LaluLintas di Kota Bandar 

Lampung dan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari 

wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek dan data 

sekunder yag diperoleh daristudi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang 

diperoleh dengan ara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan 

penyusunan data serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan data 

dianalisis secara kualikatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari 

penelitian lapangan ke bentuk penjelasan secaa sistematis sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penilitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan peerintah 

Daerah di Kota Bandar Lampung masih belum terlihan hasilnya. Pihak Dinas 

Perhubungan juga menyatakan bahwa kebijakan yang telah diterapkan tidak 



 
 

berjalan dengan semestinya dikarenakan masih banyak kekurangan dalam 

melaksanakan kebijakan yang ada. Sedangkan faktor penghambat Kebijakan yang 

Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung yaitu 

jumlah kendaraan yang semakin meningkat ketersediaan arus jalan yang tidak 

memadai dan kondisi jalan yang rusak. Kendala lainnya ialah kurangnya kordinasi 

instansi terkait, penegakan peraturan yang kurang maksimal dan rendahnhya 

kesadaran dari pengguna jalan dan pemberi jasa. 

Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, penambahan dalam pelayanan fasilitas 

yang diberikan, oleh karena itu diperlukan petugas dan fasilitas yang memadai 

agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik serta sosialisasi ataupun 

penyuluhan tentang Rekayasa Lalu Lintas agar meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar lampung. 

 

Kata kunci : Kebijakan, Rekayasa Lalu Lintas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Lalu-lintas merupakan permasalahan rumit yang sering terjadi disetiap daerah 

perkotaan.  Permasalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem ruang wilayah 

dan sistem jaringan transportasi itu sendiri sebagai sebuah kesatuan tata ruang.  

Tata ruang yang dimaksud adalah perwujudan dari standar ruang dan pola ruang, 

yaitu perwujudan dari susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana 

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.  Struktur dan 

pola ruang sebagai perwujudan dari satu kesatuan wilayah atau wadah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya. 
1
 

 

Masing-masing dari kesatuan wilayah ini memiliki karakteristik fisik, demografi, 

sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda dan unik, dan hal ini sangat 

berpengaruh terhadap pola aktivitas setiap kesatuan wilayah.  Jaringan 

infrastruktur transportasi dalam konteks tata ruang dalam hat ini ditujukan sebagai 

                                                           
1
 Leksmono.S.P,2007, Rekayasa Lalu Lintas,  Malang : Indeks. Hlm : 6 
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penghubung antar kesatuan wilayah, akan lebih berdaya guna  apabila didukung 

oleh adanya sistem jaringan pelayanan transportasi.  

 

Awal permasalahan lalu lintas perkotaan adalah adanya ketidak seimbangan 

antara kapasitas atau ruang jalan sebagai prasarana transportasi dengan jumlah 

kendaraan sebagai mana transportasi.  Pertumbuhan jumlah kendaraan yang besar 

pada kenyataannya kurang diimbangi oleh ketersediaan kapasitas jaringan jalan 

yang cukup akibatnya timbul permasalahan diseputar transportasi yaitu: 

kemacetan, polusi udara, penurunan kondisi jalan membuat daya guna  jalan 

menjadi semakin tidak optimal dan menambah biaya transportasi.
2
 

 

Pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan suatu hasil dari proses interaksi 

dan akumulasi dari berbagai sistem aktivitas yang saling bersifat ketergantungan 

untuk memperkuat sistem dalam upaya mengoptimalkan percepatan 

perkembangan kota, sementara lokasi perkembangan dari setiap aktivitas tersebut 

berada pada ruang wilayah yang saling berbeda.  Pertumbuhan dan perkembangan 

kota atau wilayah akan berimplikasi pada meningkatnya permintaan transportasi 

akibat peningkatan aktivitas pergerakan orang dan barang dalam suatu arah atau 

kota, yang mana  aktivitas pergerakan ini mutlak memerlukan sarana dan.  

prasarana transportasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
3
 

 

Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakikatnya 

sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi, meskipun 

pergerakan atau perpindahan itu dilakukan dengan sederhana. Transportasi 

merupakan suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang, barang, 

                                                           
2
 Arif budiarto dan Mahmudak 2007,Rekayasa Lalu Lintas, Surakarta: UNSPress, hlm: 3  

3
1bid , hlm: 5 
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sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau 

barang yang tercakup dalam tatananbaik secara alami maupun buatan.  Proses 

berlangsungnya kegiatan transportasi biasanya melibatkan 3 elemen penting yaitu 

adanya jaringan jalan, moda angkutan dan faktor kegiatan (tata guna lahan).  

 

Kawasan Tanjung Karang dalam konteks aparatur ruang Kota Bandar Lampung 

memiliki peran strategik yaitu sebagai Daerah Pusat Kegiatan untuk berfungsi 

melayani seluruh Wilayah Kota dan Wilayah Provinsi Lampung.  Kawasan ini 

direncanakan sebagai pusat perdaganganjasa dan prasarana, sarana dan utilitas 

modern dengan dukungan permukiman perkotaan.  Dari aspek transportasi, 

kondisi ini membawa konsekuensi bahwa Tanjung Karang akan menghadapi 

permasalahan ledakan arus lalu lintas yaitu keluar masuk kendaraan bermotor ke 

kawasan ini, dan juga arus lalu lintas dalam internal kawasan ini.  

 

Dalam konteks jaringan jalan,Tanjung Karang juga merupakan titik perlintasan 

utama dari arus pergerakan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.  Hal ini dapat 

dipahami karena Tanjung Karang merupakan titik pertemuan seluruh ruas jalan 

utama yang berada di Kota Bandar Lampung yang pada  dasarnya menjadi 

penghubung antar pusat kegiatan utama sebagaimana dinyatakan dalam hierarkhi 

pusat pelayanan kota dalam wilayah Kota Bandar Lampung yaitu Tanjung 

Karang, Teluk Betung, Kedaton, Kemiling, Rajabasa, Sukarame, Sukabumi dan 

Tanjung Senang.  Selain itu,Tanjung Karang juga berpotensi menjadi titik 

perlintasan utama, dari arus pergerakan lalu lintas antar pusat kegiatan dalam 

skala nasional dan wilayah propinsi.  

 



4 
 

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 8 

menyatakan rekayasa lalu lintas yang selanjutnya disingkat (RLL) dilaksanakan 

untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam 

rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas 

dan angkutan jalan.  Cakupan kegiatan RLL meliputi: kajian lalu lintas, 

perencanan transportasi dan geometrik, Serta   operasi lalu lintas agar sesuai 

dengan standar dan ketentuan lainnya serta  administrasi. 
4
 

 

Sebagai contoh, Penutupan akses Jalan Kotaradja dan Jalan Radin Intan dari arah 

Jalan Kartini adalah wujud kegiatan RLL,di kawasan Tugu Juang.  Rekayasa Lalu 

Lintas yang dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan ini mendapat tanggapan 

beragam, baik yang sifatnya pro maupun kontra di kalangan masyarakat.  Tulisan 

ini mencoba mengurai permasalahan kemacetan di kawasan yang menjadi inti dari 

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat (PPK) Tanjung karang 

berdasarkan pemahaman manajemen RLL. Pada kasus kemacetan di Kota Bandar 

Lampung tepatnya pada  ruas Jalan Kotaradja dapat dijelaskan bahwa penyebab 

kemacetan pada  ruas Jalan Kotaradja adalah tundaan perjalanan yang diakibatkan 

adanya dua konflik jalinan (weaving) tunggal yang to adl secara berurutan dan 

geometri tikungan Jalan Kotaradja menuju Jalan Radin Intan yang terlalu tajam.  

 

Jalinan pertama terjadi akibat arus lalu lintas atau kendaraan yang berasal dari 

Jalan Teuku Umar menuju Jalan Padang (samping Kantor Pos) berkonflik dengan 

arus lalu lintas yang berasal dari Jalan Kartini menuju Jalan Radin Intan dan atau 

stasiun.  berikutnya diakibatkan oleh arus lalu lintas yang berasal dari Jalan 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto,1986, Polisi dan Lalu Lintas, Bandung: Mandar Maju, Hlm: 27 
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Kartini menuju stasiun berkonflik dengan arus lalu lintas yang berasal dari Jalan 

Teuku Umar menuju Jalan Radin Intan dan atau Jalan Padang.  Untuk kasus 

kemacetan ruas Jalan Radin Intan, penyebab kemacetan di ruas jalan ini lebih 

kompleks.  Tundaan perjalanan diakibatkan oleh kombinasi antara konflik jalinan 

tunggal dan konflik persimpangan dan terjadi di ruas berurutan.  Kondisi ini 

diperparah oleh perilaku pejalan kaki yang menyeberang jalan dan kondisi 

geometri persimpangan jalan.  

 

Perubahan aksees jalan ini akan berpengaruh terhadap pola pembebanan lalu 

lintas terhadap jaringan jalan di kota lampung secara menyeluruh.  Minimnya 

alternatif pilihan rute perjalanan di kawasan PPK Tanjungkarang membuat pilihan 

rute perjalanan yang ada masih terpengaruh secara langsung. Kemacetan yang 

akan dicegah pada  Jalan Kotaradja kemudian bergeser ke arah Jalan Teuku Umar 

(jam puncak pagi dan sore) Serta   ke arah Jalan Kartini (jam puncak Siang dan 

sore).  Kemacetan yang terjadi di Jalan Radin Intan dalam hal ini tidak dapat 

dihindarkan karena potensi konflik persimpangan pada  Jalan Pemuda dan Jalan 

Pangkal Pinang bahkan akan lebih meningkat bukan hanya diakibatkan arus lalu 

lintas dari kendaraan yang parkir saja,Perpindahan kemacetan pada ruas Jalan 

Teuku Umar terjadi akibat tambahan beban lalu lintas dan tidak siapnya 

infrastruktur jaringan jalan.  Titik-titik yang disiapkan sebagai lokasi putaran balik 

(u-turn) justru menjadi sumber kemacetan baru. 
5
 

 

Secara kemacetan baru geometrik turun yang ada tidak memberikan ruang yang 

cukup untuk kendaraan berbelok (lay-bus), akibatnya pada  seat kendaraan 

                                                           
5
 http//digilib.unila.ac.id/11159/15A3AB"/~~2Ol.pdf Hlm: 3, pada tanggal 9 September 2016 

pukul 14:21 



6 
 

berbelok akan menimbulkan pengaruh penyempitan badan jalan atau mengurangi 

kapasitas jalan.  Banyaknya titik u-turn juga mengakibatkan keraguan dari 

pengguna jalan sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

larnbatnya pergerakan kendaraan.  Kondisi diatas, secara logis akan berpengaruh 

terhadap pola bangkitan sebaran dan pemilihan rute dan atau mode transportasi 

terkait dengan daya  guna sistem transportasi di kawasan pusat bisnis Tanjung 

Karang.  Pada saat transportasi menjadi sangat penting dan pada dijadwalkan 

dengan kelancaran aktfitas kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, 

maka kawasan pusat bisnis Tanjung Karang adalah salah satu titik yang paling 

rawan terhadap permasalahan lalu-lintas di Kota Bandar Lampung.  Sedikit saja 

terjadi gangguan lalu-Iintas pada jaringan jalan di kawasan Tanjung Karang, maka 

akan berpotensi mengganggu sistem lalu-lintas pada hampir sebagian besar 

jaringan jalan di Kota Bandar Lampung. 
6
 

 

Diperlukan kebijakan berupa aturan dan perencanaan yang komprehensif untuk 

meciptakan suatu sistem manajemen lalu-lintas yang mampu mengantisipasi 

potensi gangguan lalu-lintas dikawasan Tanjung Karang agar mampu menjamin 

tercapainya tujuan penyelenggaraan sistem transportasi di Kota Bandar Lampung 

yang aman,tertib,lancar dan selamat yang selanjutnya disingkat ATLAS 

 

1. 2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. 2. 1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan yang akan dibahas di skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
6
 http,//digilib.unila.ac.id/I I 159/15A3AB%2OI.pdf, Hlm: 5 ,pada tanggal 9 september 2016  

pukul 23:30 
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A. Apakah dasar Kebijkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rekayasa 

Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung ? 

B. Faktor apakah yang menjadi penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung? 

 

1. 2. 2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup ini adalah tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rekayasa 

lalu lintas di kota Bandar Lampung.  

 

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. 3. 1 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dasar Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu 

Lintas di kota Bandar Lampung.  

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.  

 

1. 3. 2 Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah : 

A. Dari segi kegunaan teoritis 

Secara teoritis hasilpenelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengenmbangan kajian hukum administrasi negara mengenai kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.  
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B. Dari segi kegunaan Praktis 

1. Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai pendidikan 

khususnya di dalam ilmu pengetahuan hukum di dalam Kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan hokum, serta  dapat bennanfkat sebagai 

sumber informasi bagi pars pihak yang ingin mengetabui dan memahami 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa, Lalu Lintas di kota.  

Bandar Lampung.  

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, secara refrensi terhadap penelitian sejenis.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Kebijakan 

2. 1. 1 Pengertian Kebijakan 

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar 

pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang 

banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa 

juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut amara raksasataya 

adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu 

tujuan. 
7
 Sejalan dengan dikemukakan oleh Dr.  SP.  Siagian, MPA dalam proses 

pengelolahan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian 

keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak 

dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang di tetapkan sebelumnya.
8
 

 

Jadi kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah 

ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil. Secara garis besar ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi pebuatan kebijakan, yaitu : 

 

 

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar.  

                                                           
7
 AG.Subasono, 2006, Analisis Kebijakan Publik. Hlm: 17  

8
 Lijan Poltak Sinambelu, Reformasi Pelayanan Publik. Hlm: 49 
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2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).  

3. Adanya pengaruh sifat pribadi.  

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar .  

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu .
9
 

 

Faktor-faktor tersebut mempengari arah kebijakan, dapat disimpulkan bahwa 

suatu kebijakan akan selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang 

yang tidak menginginkan kebijakan yang telah di tentukan atau dibuat oleh 

pemerintah.  Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, 

Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu : 

 

1. Kebijakan Umum Ekstraktif 

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil 

dan sumber daya  manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak 

dan tarif, iuran, tarif  retribusi dari masyarakat, dan pengelolahan sumber alam 

yang terkandung dalam wilayah negara.  

 

2. Kebijakan Umum Distributif 

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi 

sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara 

merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang 

mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai 

dengan sekala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situati yang 

dihadapi.  

3. Kebijakan Umum Regulatif 

                                                           
9
AG Subarsono, Op.Cit, him 25 
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Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat 

kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban 

yang harus dipathi oleh warga masyarakat  dan para penyelenggara 

pemerintah negara. 
10

 Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan 

umum.  

 

2. 1. 2 Kebijakan Publik 

 

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang 

di sebut dengan Kebijakan Publik.  Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan 

dalam bidang kesejahteraan social, bidan kesehatan, perumahan rakyat, 

pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Namun 

keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan 

kegagalan yang terjadi.  Oleh sebab itu luasnya dimensi yang di pengaruhi oleh 

kebijakan publik.  

 

Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik 

secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai "Hubungan suatu 

unit pemerintahan dengan lingkunganya".  Selanjutnya Carl Field memandang 

kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 

atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

                                                           
10

H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX 

SMP dan MTs. Solo : Global. Hlm : 75 
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menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 
11

 Selain itu, gagasan 

bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud tertentu. Selain itu, 

gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang 

layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi 

kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-

tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu 

mudah dipahami.  

 

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam 

perkembangan mentiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu 

kebijakan.  Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa 

dan perbuatan dinamis.  Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa 

kebijakan publik dapat ditawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinkan 

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna 

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaskud.  Menurut david 

Easton dalam bukunya yang bedudul The Political System memberikan definisi 

tentang kebijakan publik yaitu "Penalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada 

seluruh masyarakat.
12

 Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang 

mengatakan bahwa kebijakan publik pada  umumnya mengandung pengertian 

                                                           
11

https://lumansteivan.wordpress.com/2013/09/30/definisi-kebijakan-publik-menurut-para-

ahli/pada tanggal 2 september 2016 pukul 15.10 
12

David Easton. 1953. The Political System. Hlm: 29 

https://lumansteivan.wordpress.com/2013/09/30/definisi-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/pada
https://lumansteivan.wordpress.com/2013/09/30/definisi-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/pada
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mengenai "whatever goverment choose to do or no to do", artinya, kebijakan 

publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan.  

 

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa 

karakteristik utama suatu definisi, yaitu 

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatianya ditujukan pada  tindakan yang 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada  perubahan atau acak.  

2. Kebijakan publik pada  dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada  kepuasan yang berpindah-

pindah.  

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 

pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 

menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang 

akan dikerjakan.  

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.  Secara positif 

kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas 

dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat 

melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan 

suatu tindakan atau tidak mengedakan apapun padahal dalam konteks tersebut 

keterlibatan pemerintah amat diperlukan.  

5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada  hukum dan 

merupakan tindakan yang bersifat memerintah.  
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Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu 

lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instasi pemerintahan yang 

merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur 

pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian 

tujuan kebijakan. Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat 

berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaanya, 

sehingga nanti pada  akhimya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan 

tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan 

peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam 

analisis kebijakan.  

 

2. 1. 3 Implementasi Kebijakan 

 

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses 

melaksaakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit 

Presiden).  Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, 

biasanya dalam, bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan.  Lazimnya, keputusan 

tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya.  

 

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu,biasanya diawali dengan 

tahapan pengesahan undang-undang, kemudian hasil kebijaksanaan dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan.  Proses 
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pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya 

program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya, target group yaitu kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari 

program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi 

maupun perorangan yang serta  nggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut.  Tahapan 

implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan 

ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu 

dipersiapkan dengan baik pada  tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.  

 

George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu : 

 

1. Komunikasi 

Dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal 

penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan 

kejelasan.  Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi 

kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan 

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.  Keputusan-keputusan 

kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat 

sebelum keputusan-keputusan dan perintahperintah itu dapat diikuti.  

Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan banyak hambatan-

hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan 

menghalangi pelaksanaan kebijakan.  Aspek lain dari komunikasi menyangkut 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi.  Keputusan-
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keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf 

administrasi dan menghambat kemampuan untuk melaksanakan kebijakan 

secara efektif.  

 

2. Sumber Jaya 

Sumber-Sumber disini dimaksudkan sebagai sumber untuk melaksanakan 

kebijakankebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif 

Sumber-surnber yang penting meliputi staf yang memadai disertai dengan 

keahlianya, informasi, wewenang, dan fasiltas-fasilitas yang di perlukan untuk 

melaksanakan pelayananpublik.  Tampa adanya sumber-sumber kebijakan-

kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas hanya akan jadi rencana raja 

dan tidak pernah ada realisasinya.  

 

3. Disposisi atau prilaku 

Kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang 

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.  

Mengingat pentingnya kecenderungan bagi implementasi kebijakan yang 

efektif, maka akan timbul dampak dari kecenderungan tersebut dalam 

implementasi kebijakan.  Menurut Edwards dampak dari kecenderungan yaitu 

terdapat kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat 

dukungan dari pelaksanaan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain 

mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan 

pelaksanaan kebijakan atau kepentingankepentingan pribadi atau organisasi 

dari para pelaksanaan.  Kecenderungan yang menghalangi implementasi bila 
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para pelaksana tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Implementasi 

tersebut dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks.  

 

4. Struktur birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan.  

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan 

mempunyai cukup keinginan Serta   sumber-sumber untuk melakukanya, 

tetapi dalam pelaksanaanya masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi 

dalam menjalankan kegiatan tersebut.  Menurut Edwards, ada dua 

karakteristik utama birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran 

dasar atau seeing disebut Standard Operating 

 

Sistem (SOP) dan fragmentasi.  Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan 

kebijakan mempunyai pengaruh penting pada  implementasi. Salah satunya dari 

aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur keda ukuran 

dasar (SOP). Sedangkan sifat kedua dari struktur organisasi organisasi yang 

berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi organisasi.  

Fragmentasi organisasi ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

implementasi kebijakan.  Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang 

sempit dari banyak lembaga birokrasi.  

 

Adanya interaksi mengenai beberapa hubungan dari faktor-faktor yang akan 

menjelaskan peranan masing-masing dalam proses implementasi.  Komdisi seperti 

ini akan berpengaruh terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber-sumber, 

kecendrungankecendrungan dan struktur birokrasi pada  pelaksanaan kebijakan.  

Akan tetapi, disamping itu secara langsung dapat mempengaruhi implementasi.  
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Keempat faktor tersebut secara berkesinambungan bekeda dan berinteraksi satu 

sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat 

proses implementasi.  Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa di 

katakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang hates diambil 

untuk mencapai tujuan kebijakan.  Rangkaian tindakan yang diambil tersebut 

merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam 

kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada  akhirnya akan menimbulkan 

perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil 

sebelumnya.  Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang hares 

dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.  

 

Dalam pandangan George C.  Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variable,yaitu; 

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.  Apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi.  Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan tedadi resistensi dari kelompok sasaran.  

2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya .  untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan ber alan efektif Sumber daya tersebut 
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dapat berwujud sumberdaya manusia,yakni kompetensi implementor dan 

sumber daya finansial.  

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.  

4. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan.  

 

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) 

yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. 

Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakti tindakan yang diambil oleh 

badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan 

kelompok target serta  jejaring sosial politik dan ekonomi yang 

mempengaruhitindakan pars stakeholder tersebut.  Interaksi ketiga unsur tersebut 

pada  akhimya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan.  Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 

penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada  pembuatan kebijakan.  

Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang 

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.  

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses 

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tindakan pencapaian tujuan.  Hal ini dipertegar oleh Chif J.O, dengan mengatakan 

bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa 

indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, 
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keluaran atau outcome yang biasanya terwujud rumusan target semisal tercapainya 

pengertian masyarakat atau lembaga,manfaat atau benefit yang wujud beragam, 

dampak atau inpact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta  

kelompok target baik individu maupun kelompok.  

 

2. 1. 4 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan 

 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan 

adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.  M.Irfan Islamy membagi tahap 

implementasi dalam dua bentuk, yaitu: 

 

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara 

terhadap kedaulatan negara  lain.  

2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu 

diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan 

kebijakan tercapai.
13

 

 

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk 

kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan 

dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.  Ahli lain, Brian W.  

Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi 

sebagai berikut: Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan : 

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; 

                                                           
13

M. Irfan, Islamy, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Mm 102 
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2. Menentukan standar pelaksanaan; 

3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta  waktu pelaksanaan.  

 

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, 

sumber daya , prosedur, biaya Serta   metode; Tahap III: Merupakan kegiatan-

kegiatan : 

1. Menentukan jadwal; 

2. Melakukan pemantauan; 

3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.  

 

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil 

tindakan yang sesuai, dengan segera. 
14

 

 

2. 2 Pemerintah Daerah 

2. 2. 1 Pengertian Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

                                                           
14

Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, (Jakarta- Rineka Cipta 

1990),Hlm: 36 
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Menurut Wilson, Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu 

dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang 

dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi 

untukmewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang 

memberikan  perhatian urusan publik publik. Menurut Ndraha, Pemerintah adalah 

semua peralatan di negara atau negara lembaga yang berfungsi sebagai alas untuk 

mencapai tujuan.  Dengan demikian, pemerintah adalah sekelompok otoritas 

individu yang mempunyai untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok 

individu yang memiliki dan melaksanakan otoritas yang sah dan melindungi Serta 

peningkatan melalui penerapan tindakan dan keputusan pemerintah yangdibuat 

berdasarkan hukum atau tidak. Menunjukkan bahwa sistem ini struktur 

pemerintahan fungsional dan organisasi dari berbagai fungsi yang dijalankan pada  

tertentu yang mendasar dalam mencapai tujuan negara. Pemerintah yang 

merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk 

memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan 

monopoli praktis kekuasaan koersif.  

 

R.Mac.Iver Menjelaskan pengertian pemerintah sebagai organisasi orang-orang 

yang memiliki kekuasaan, bagaimana prang bisa diatur.  Sementara pemerintah 

mendefinisikan Apter adalah anggota satuang paling umum yang memiliki (a) 

tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang; (b) 

monopoli praktis kekuasaan koersif.  
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2. 2. 2 Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten atau kota.  Perda termasuk dalam peraturan perundang-

undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan 

yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan 

daerah.  

 

2. 3 Rekayasa Lalu Lintas 

Rekayasa lalu-lintas menurut Homburger & Kell (1977) adalah suatu penanganan 

yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan geometrik dan operasi lalu-

lintas jalan serta  jaringannya, terminal, penggunaan lahan serta  keterkaitan 

dengan moda transportasi lainnya. 
15

 Di Indonesia istilah rekayasa lalu-lintas 

merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik sipil yang menggunakan 

pendekatan rekayasa untuk mengalirkan lalu-lintas pergerakan orang dan/atau 

barang secara aman dan effisien dengan merencanakan, membangun dan 

mengoperasikan geometrik jalan, dan dilengkapi dengan rambu lalu-lintas, marka 

jalan serta  alai pemberi isyarat lalu lintas.  

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dijelaskan bahwa rekayasa lalulintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan 

penggunaan jaringan jalan dan gerakan 26 lalu-lintas dalam rangka menjamin 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan.  

Ruang lingkup rekayasa lalu-lintas dalam prakteknya mencakup 5 bagian penting, 

                                                           
15

http://romisatrivo.blogspot.co.id/2014 01 01 archive.htmi. diakses pads tanggal 02 September 
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yaitu : studi karakteristik lalu-lintas, perencanaan transportasi, perencanaan 

geometrik jalan, operasi lalu -lintas yang dilaksanakan oleh pejabat yang 

berwenang dengan cara menerapkan alai-alai kontrol lalu-lintas agar sesuai 

dengan standard dan ketentuan lainnya serta  administrasi.  

 

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka kegiatan rekayasa lalu-lintas tidak dapat 

dipisahkan dengan kegiatan yang bersifat manajemen yaitu: perencanaan, 

pengaturan, perekayasaaan, pemberdayaan dan pengawasan.  Manajemen lalu-

lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu-lintas dengan melakukan 

optimasi penggunaan prasarana yang ada, baik pada  saat sekarang maupun yang 

akan direncanakan.
16

  Manajemen lalu-lintas adalah suatu proses pengaturan dan 

penggunaan sistem jalan raya yang sudah ada dengan tujuan untuk memenuhi 

suatu tujuan tertentu tanpa perlu penambahan atau pembuatan infrastruktur baru.
17

  

Oleh karena itu, sasaran diberlakukannya manajemen lalu-lintas adalah : 

Mengatur dan menyederhanakan lalu-lintas dengan melakukan pemisahan 

terhadap tipe, kecepatan dan pemakai jalan yang berbeda untuk meminimumkan 

gangguan terhadap lalulintas.  Mengurangi tingkat kemacetan lalu-lintas dengan 

menaikkan kapasitas atau mengurangi volume lalu-lintas pada  suatu jalan.  

2. 3. 1 Dasar Hukum Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan makin berkembangnya 

teknologi modem, sehingga dimungkinkan akan menimbulkan kondisi atau 

dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu keseimbangan.  Maka aparat 

pemerintah dan masyarakat harus berpegang teguh pada  hukum dan ketentuan 

                                                           
16

Iskandar Abubakar DKK, Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, Direktorat 

Jendral Perhubungan Darat, 1996, Jakarta, Hlm: 21. 
17
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan tercipta kondisi lalu 

lintas yang tertib, aman, selamat, lancar, dan terkendali.  

 

Dasar hukum manajemen rekayasa lalu lintas adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 93 ayat (3), Tentang 

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas yaitu : 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan: 

a. Perencanaan; 

b. Pengaturan; 

c. Perekayasaan; 

d. Pemberdayaan; dan 

e. Pengawasan.  

 

Dan lebih rinci lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, yaitu :  

1) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 3 

huruf a, meliputi: 

a. Identifikasi masalah lalu lintas; 

b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas; 

c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; 

d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan; 

e. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; 

f. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan; 

g. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas; 

h. Penetapan tingkat pelayanan; dan 
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i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan 

gerakan lalu lintas.  

 

2) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

huruf b, meliputi : 

a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 

pada  jaringan jalan tertentu.  

b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan pada  huruf a.  

3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c 

meliputi: 

a. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta  perlengkapan 

jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan; 

b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan 

yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan 

c. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan 

ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.  

4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf 

d, meliputi kegiatan pemberian arahan, bimbingan dan penyuluhan, pelatihan 

dan bantuan teknis.  

5) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

(3) huruf e, meliputi : 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 

b. Tindakan korektif terhadap kebijakan; 

c. Tindakan penegakan hokum.  
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2. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.  14 tahun 

2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bahwa Jalan Kegiatan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan, dilaksanakan melalui tahapan 

a. Perencanaan lalu lintas; 

b. Pengaturan lalu lintas; 

c. Rekayasa lalu lintas; 

d. Pengendalian lalu lintas; dan 

e. Pengawasan lalu lintas.  

 

2. 3. 2 Pihak yang Terlibat dalam Rekayasa Lalu Lintas 

Pada dasarnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan 

pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, badan hokum, dan/atau masyarakat.  Dalam hal ini penyelenggaraan Lalu 

Lints.  dan Angkutan Jalan bukan hanya dominasi urusan pemerintah tetapi juga 

merupakan urusan setiap elemen sehingga membutuhkan peran serta  yang 

lebihdari masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh 

Pemerintah sebagaimana Pada Pasal 9 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan 

fungsi instansi masing-masing meliputi: 

a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang serta  

bertanggungjawab di bidang Jalan; 

b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang serta  bertanggungjawab di 

bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
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c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang serta  nggungjawab di bidang 

industri; 

d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang serta  nggungjawab di bidang 

pengembangan teknologi; dan 

e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan 

Rekayasa.  Lalu Lintas, Serta   pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

 

Berdasarkan Pasal tersebut dapatdiketahui bahwa, mengenai jalan instansi yang 

berwenang adalah Kementerian Pekerjaan Umum.  Penyelenggaraan di bidang 

Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan 

prasarana Jalan oleh kementerian Pekerjaan Umum mencakup : 

a. Inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya; 

b. Penyusunan rencanadan program pelaksanaannya Serta penetapan tingkat 

pelayanan Jalan yang diinginkan; 

c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan; 

d. Perbaikan geometric ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan; 

e. Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan; 

f. Uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan 

berlalulintas; dan Pengembangan system informasi dan komunikasi di 

prasarana Jalan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Pendekatan Masalah 

 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris.  Suatu 

penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakkukan berdasarkan bahan 

hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum.
18

 Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 

langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan 

penmdang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan 

hukum, serta  melakukan wawancara dengan beberapa responder yang dianggap 

dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.  

 

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang 

ataukontrak) secara in action pada  setiap pristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat. 
19

 

                                                           
18

Abdulkadir Muhammad. 2004 . hukum dan Penelitian Hukum. Bandung . Citra Adhitya Bakti 

h1m: 135 
19

Abdulkadir Muhammad. Ibid. h1m: 132 
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Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian guna  penulisan skripsi ini.  

 

3. 2 Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.  

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.  

 

3. 2. 1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari hash studi dan penelitian di 

lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan 

kepada kepala/petugas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk mencari 

masukan-masukan, saran-saran dan tanggapan dari Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung, dalam Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rekayasa Lalu 

Lintas di Kota Bandar Lampung.  

 

3. 2. 2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan 

perundang-undangan.  Data sekunder ini mengasilkan bahan hukum sekimder. 
20

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari : 

 

1. Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peaturan-peraturan 

lainnya, antara lain: 

                                                           
20
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A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  

C. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.  14 Tahun 2006 Tentang 

Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas.  

 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah 

dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

 

3. 3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3. 3. 1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data pada  penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi 

lapangan.  

1. Studi Pustaka.  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, 

peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan 

pembuktian keterangan saksi.  Hal ini dilakukan dengan cara membaca, 

mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan 

ruang lingkup penelitian ini.  

2. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung 
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dilapangan serta  mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan 

mengarah pada  ter awabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.  

 

Dengan kata lain penulis menentukan responden, yaitu : 

Divas Perhubungan  : 1 orang 

 

3. 3. 2 Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau 

artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.  

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif 

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterprestasikan data.  

 

3. 4.  Analisis Data 

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada make data tersebut 

perlu dianalisis.  Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari 

penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga 

emiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada  bab-bab selanjutnya. 
21

 

 

                                                           
21
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Sudah banyak kebijakan – kebijakan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan 

dalam mengatasi kemacetan seperti Rekayasa lalulintas, pembenahan U-turn , 

pembangunan fly over, penambahan rambu lalu lintas dan Traffic Light, 

pemberlakuan Bus Rapit Transit (BRT) ,dan yang terakhir penambahan program 

ATCS (Area Traffic ControlSystem) akan tetapi kebijakan tersebut masih belum 

terlihat hasilnya. Pihak Dinas Perhubungan juga menyatakan bahwa kebijakan 

yang telah diterapkan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan masih banyak 

kekurangan dalam melaksanakan kebijakan yang ada. 

 

Salah satu kebijakan yang akan dibahas yaitu mengenai Rekayasa Lalu Lintas. 

Rekayasa lalu-lintas adalah suatu penanganan yang berkaitan dengan 

perencanaan, perancangan geometrik dan operasi lalu-lintas jalan serta 

jaringannya, terminal, penggunaan lahan serta keterkaitan dengan moda 

transportasi lainnya. 

 

Kinerja Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan melalui Rekayasa Lalu 

Lintas belum berjalan dengan baik. Masalah kemacetan ini dapat diatasi apabila 

Pemerintah dapat memberikan pelayanan masyarakat yang baik dan layak, yang 
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kemudian hal tersebut akan berpengaruh terhadap transportasi Kota Bandar 

Lampung. Fakta dilapangan yang peneliti peroleh, memang masih terdapat 

kekurangan dalam pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu 

diperlukan nya petugas lapangan dan fasilitas yang memadai agar kemacetan di 

Kota Bandar Lampung bisa ditanggulangi. Diperlukannya juga kesadaran 

masyarakat untuk saling mematuhi peraturan yang telah dibuat agar dapat 

mengurangi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. 

 

Kesadaran   tersebut  dapat  ditingkatkan   melalui  penyuluhan  atau sosialisasi. 

Penyuluhan ini dapat dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dengan mengundang atau mengadakan di tempat yang telah 

ditentukan kemudian diberikan informasi mengenai safety riding ataucara 

berkendara serta berlalulintas yang baik dan benar disertai dengan peringatan 

maupun sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Kendala atau hambatan 

tersebut walaupun terkesan biasa namun hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

kinerja Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan sesuai yang diharapkan. 

Fakta lainyang Peneliti dapatkan dilapangan dari hasil wawancara dan observasi 

adalah  pelayanan yang  telah ada memang belum dirasa langsung karena Dinas 

Perhubungan tidaklah bisa langsung merespon atau menindaklanjuti masyarakat 

yang melanggar lalu lintas karena Dinas Perhubungan hanyaselaku pembuat 

kebijakan lalu lintas sedangkan merespon dan menindaklanjuti merupakan tugas 

dari pihak berwajib atau Polisi Lalu Lintas. 
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