
 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tindakan pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bandar 

Lampung  dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap masyarakat 

yang melanggar fungsi jalan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi 

jalan selama ini adalah berdasarkan diskresi kepolisian. Pihak kepolisian belum 

pernah melakukan tindakan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan ataupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masyarakat menganggap penggunaan 

jalan untuk kegiatan pribadi tidak perlu menggunakan izin dari pihak 

kepolisian sehingga mereka dengan seenaknya saja menutup jalan tersebut. 

Padahal untuk hal ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Begitu pula dengan pembangunan alat pembatas kecepatan. 

Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum pernah menindak 

secara tegas terhadap pembangunan alat pembatas kecepatan ini. Sehingga, 

masyarakat menganggap pembangunan alat pembatas kecepatan bisa sesuai 

dengan kehendaknya saja tanpa memperhatikan regulasi yang ada, yang 

tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi para pengguna jalan. 
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2. Terdapat beberapa kendala bagi pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian 

Resort Kota Bandar Lampung dalam melakukan upaya penegakan hukum 

pidana terhadap pelanggar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, 

antara lain karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, yang berpotensi 

menyebabkan kemacetan terhadap lalu lintas, bahkan kecelakaan lalu lintas. 

Hal ini dapat terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat di Kota Bandar 

Lampung. Selain itu, kendala lainnya adalah tidak tahu nya masyarakat terkait 

penggunaan izin untuk menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, 

dan juga polisi menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat yang 

menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin dari pihak 

Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mencoba 

memberi sumbangan pemikiran berupa saran-saran antara lain: 

1. Dalam tindakannya, pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung 

berdasarkan diskresi kepolisian. Pada dasarnya tindakan seperti ini memang 

baik, karena pihak kepolisian bertujuan untuk memberikan kebijakan terhadap 

pelaku pelanggaran fungsi jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 

jalan. Namun, apabila tindakan yang diambil ke depannya tetap berdasarkan 

diskresi kepolisian, ditakutkan akan terjadi tindakan pelanggaran fungsi jalan 

yang makin sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan 

bagi pengguna jalan di sekitarnya. Perlu dipertimbangkan bagi pihak kepolisian 
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untuk bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang 

Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang akan 

menggunakan jalan untuk kegiatan pribadinya tanpa menggunakan izin dari 

pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. 

2. Pihak Kepolisian dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap 

peraturan tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, agar 

masyarakat tahu hal itu merupakan tindak pelanggaran apabila tidak memiliki 

izin dari pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, dan tentunya memiliki sanksi pidana. 

Dan kelak masyarakat Kota Bandar Lampung akan menggunakan izin untuk 

menyelenggarakan kegiatan pribadinya yang menggunakan jalan. Begitu pula 

dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, yang nampaknya kurang 

menyosialisasikan aturan pembangunan alat pembatas kecepatan, yang sering 

meresahkan pengguna jalan. Seharusnya, Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung mampu mengedukasi masyarakat Bandar Lampung terkait 

pembangunan alat pembatas kecepatan, seperti memasang spanduk-spanduk 

yang berisikan aturan tentang pembangunan alat pembatas kecepatan, dll. 


