
 

 

 

 

  

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat 

kebijakan di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada 

dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah sebagai wadah dari aspirasi 

masyarakat yang sudah sewajibnya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

memberikan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan 

dimasyarakat, salah satunya dibidang pembangunan infrastruktur. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan 

layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan 

kerangka regulasi maupun kerangka investasi, melalui rehabilitasi dan 

peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan 

baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi diharapkan akan 

meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. 

 

Pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu: tujuan pembangunan 

dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun 

dampak negatif. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan 
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pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan 

dampak positif terhadap lingkungan yang minimum. 

 

Dalam pelaksanaan kebijakan, tentu dilatarbelakangi suatu situasi dan kondisi 

kemasyarakatan. Salah satu masalah umum saat ini adalah masalah kemacetan, 

kemacetan merupakan situasi atau keadaan tertentu dimana tersendatnya atau 

bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh tingginya tingkat 

pertumbuhan kendaraan yang melebihi dari kapasitas jalan yang ada. 

 

Jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai prasarana 

untuk memindahkan transportasi orang dan barang, yang merupakan urat nadi 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan stabilitas nasional, 

serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam dimensi yang 

lebih luas, jaringan jalan mempunyai peranan yang besar dalam pengembangan 

suatu wilayah, baik wilayah secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota 

sesuai dengan fungsi dari jaringan jalan tersebut. Permasalahan disektor 

transportasi merupakan permasalahan yang banyak terjadi diberbagai kota.  

 

Bila disuatu wilayah perkotaan populasinya mengalami pertumbuhan yang 

cukup pesat, maka secara linier terjadi juga peningkatan jumlah kendaraan. Hal 

ini disebabkan, karena adanya pertumbuhan penduduk didaerah perkotaan yang 

berarti semakin meningkatnya mobilitas warga masyarakat yang berakibat pada 

kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan umum. 

 

Di kota-kota besar di Indonesia saat ini, perbandingan antara jumlah kendaraan 

yang ada tidak sebanding dengan jumlah luas jalan yang ada. Hal ini sebagai 
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pemicu terjadinya kemacetan ditambah buruknya sistem angkutan umum yang 

ada, akibatnya masyarakat berlomba-lomba untuk menggunakan kendaraan 

pribadi bila berpergian. Selain angkutan umum dan angkutan pribadi, salah 

satu faktor penting penyebab kemacetan yang terjadi di dalam kota adalah pola 

pergerakan lalu lintas dan lokasi kemacetan. Saat ini, pemerintah belum 

mampu secara maksimal melakukan manajemen terhadap sistem transportasi di 

Indonesia khususnya pada Kota Bandar Lampung. 

 

Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemacetan di Kota Bandar 

Lampung yaitu: 

1. Sarana dan prasarana lalu lintas masih sangat rendah serta terbatas dan ada 

beberapa lampu lalu lintas yang sudah tidak akurat lagi, kondisi tersebut 

turut menjadi penyebab meningkatnya angka kemacetan di jalan protokol 

kota Bandar Lampung. Sarana dan prasarana untuk menampung jumlah 

pergerakan masih sangat minim, terutama ketika jam-jam sibuk pada pagi 

dan sore hari. Tidak jarang akibat kemacetan yang panjang, sarana pejalan 

kaki digunakan sebagai jalan alternatif bagi kendaraan, sehingga sangat 

merugikan pengguna trotoar. 

 

2. Terbatasnya jalan alternatif untuk dilalui dengan lancar dan pengguna 

kendaraan tidak memiliki alternatif yang banyak untuk menuju dari satu ke 

tempat lain. Mereka hanya tertarik untuk menggunakan Jl. Z.A Pagar 

Alam, Jl. Teuku Umar, Jl. Raden Intan, Jl. Kartini, Jl. Yos Sudarso, Jl. 

Sudirman, Jl. Ahmad Yani, Jl. Gatot Subroto, Jl. Imam Bonjol, Jl. Antasari, 

serta beberapa ruas jalan lainnya. Sementara ruas jalan lain tidak mereka 

gunakan, karena tidak efektif dan terlalu sempit,sehingga mengakibatkan 

jarak tempuh yang lama. 

 

3. Hampir bersamaannya waktu beraktivitas di Kota Bandar Lampung. 

Masyarakat pada umumnya, memulai aktivitas pada pukul 07.00 dan 

pulang beraktivitas pada sore hari pukul 16.00-18.00 dari tempat aktivitas 

atau pekerjaan masing-masing, seperti menuju perkantoran, tempat 

pendidikan (sekolah dan kampus), tempat perdagangan dan sebagainya 

dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum, sehingga kemacetan 

lalu lintas pada jam-jam tersebut tidak dapat dihindari. 
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4. Banyaknya jumlah angkutan umum dan kendaraan pribadi yang membuat 

tidak seimbangnya pertambahan jumlah kendaraan dengan pertambahan 

prasarana jaringan jalan. Berdasarkan data yang ada, tercatat kendaraan 

sepeda motor mendominasi peningkatan jumlah kendaraan. Pada tahun 

2005, jumlah kendaraan yang ada di Bandar Lampung sebanyak 35.219 

unit. Pada tahun 2006, jumlah kendaraan motor meningkat menjadi 35.992 

unit. Kemudian pada tahun 2007 sempat menurun menjadi 32.335 unit, 

namun melonjak pada 2008 menjadi 42.724 unit. Tahun 2009 meningkat 

tajam menjadi 45.152 unit dan pada tahun 2010 jumlah sepeda motor 

meningkat lagi menjadi 47.487 unit.  

 

Menurut data terakhir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, jumlah 

mikrolet, bus kota dan taksi yang beroperasi pada tahun 2012 di kota 

Bandar Lampung adalah 2968 kendaraan, yang terdiri dari angkot 2736 

unit, bus kota 122 unit, dan taksi 110 unit. Jumlah tersebut belum ditambah 

dengan besarnya kendaraan beroda dua, yaitu 48.252 unit dan kendaraan 

roda empat yang mencapai 4217 unit. Dengan demikian, proporsional 

angkutan menjadi tidak seimbang. Tingginya jumlah kendaraan yang 

beroperasi di kota Bandar Lampung, tidak sebanding dengan lebar badan 

jalan yang rata-rata hanya 6 meter. 

 

5. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar 

sepanjangjalan protokol kota Bandar Lampung.Keberadaan para PKL 

dengan jumlah relatif besar di trotoar sepanjang jalanprotokol menjadi 

penyebab kemacetan. Trotoar yang semestinya disediakanbagi pejalan kaki 

menjadi beralih fungsi sebagai tempat usaha para PKL,akibatnya para 

pejalan kaki berjalan di bahu jalan raya tempat berlalulalangnya kendaraan. 
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2012) 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan mengalami 

peningkatan yang bagitu cepat, peningkatan kendaraan tidak diimbangi dengan 

peningkatan infrastruktur jalan seperti pelebaran ruas dan perbaikan jalan yang 

rusak. Masalah kemacetan tidak hanya berimplikasi dengan hal teknis saja, 

melainkan perilaku masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi 

dibandingkan kendaraan umum sebagai sarana transportasi. 

 

Perbandingan antara jumlah kendaraan yang ada tidak sebanding dengan 

jumlah luas jalan yang ada. Hal ini sebagai pemicu terjadinya kemacetan, 

ditambah buruknya sistem angkutan umum yang ada. Perlu kita sadari juga, 
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bahwa kemacetan dapat membuat inefisien, seperti waktu, biaya, dan tenaga 

yang terbuang sia-sia, maka dariitu pihak pemerintah sendiri perlu mengadakan 

pembenahan, khususnya untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung. 

Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu kota yang mengalami 

peningkatan kemacetan tiap tahunnya. Peningkatan kemacetan yang terjadi di 

Kota Bandar Lampung, diakibatkan tidak adanya transportasi publik yang baik 

dan memadai, serta tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan 

penduduk. 

 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak menutup kemungkinan kotaBandar 

Lampung mengalami kemacetan fatal. Penduduk yang padat,akan 

menimbulkan aktivitas masyarakat yang tinggi yang berdampak terhadap 

timbulnya kemacetan. Berdasarkan data sensus 2010, Bandar Lampung 

memiliki penduduk sebanyak 881.801 jiwa, maka Bandar Lampung memiliki 

kepadatan penduduk 4.471 jiwa/km². 

 

Tabel 1. Data Kependudukan Kota Bandar Lampung 

No Tahun Jumlah Penduduk 

1 2008 822.880 jiwa 

2 2009 833.517 jiwa 

3 2010 881.801 jiwa 

4 2011 1.364.759 jiwa 

5 2012 1.446.160 jiwa 
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2013) 

 

Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang 

saling berkaitan satu dengan lainnya. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung, merupakan salah satu permasalahan penting yang harus 
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diatasi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama terjadinya kepadatan 

pada jalan-jalan utama pada kawasan-kawasan pusat kota. 

 

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung secara otomatis 

menjadi pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian, sehingga 

memerlukan suatu jaringan jalan dalam kota yang baik. Hasil survei Bidang 

Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung 

menunjukkan, hingga akhir 2011, hanya 206.05 km ruas jalan milik pemkot 

yang kondisinya baik, sisanya 526.48 km rusak ringan, 965.48 km rusak 

sedang, dan 16.07 km rusak berat. 

 

Hasil survei tersebut dikutip dalam LHP BPK Nomor 

:58/LHP/XVIII.BLP/12/2011 tentang Belanja Infrastruktur Kota Bandar 

Lampung. Secara keseluruhan panjang jalan kota Bandar Lampung berjumlah 

1.353.641 km terdiri dari jalan lingkungan sepanjang 453.321 km dan jalan 

kota sepanjang 900.32 km, dengan rincian sebagai berikut: 406.250 km dalam 

keadaan baik, 409.350 km dalam kondisi sedang, 45.095 km dalam kondisi 

rusak, dan 25.457km dalam kondisi rusak berat. 

 

Tabel 2. Keadaan dan Panjang Jalan di Kota Bandar Lampung 

Kondisi Panjang Jalan (Km) 

Jalan  2010 2011 2012 

Baik 404.243 km 407.750 km 406.250 km 

Sedang 406.740 km 407.250 km  409.350 km 

Rusak 41.414 km 41.414 km 45.095 km 

Rusak Berat 25.200 km 26.100 km 25.457 km 

Tidak Dirinci 22.723 km 19.110 km 14.168 km 

Jumlah 900.320 km 900.320 km 900.320 km 
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2012) 
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Menanggapi permasalahan yang terjadi di atas, pemerintah membuat kebijakan 

pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan yang ada di kota 

Bandar Lampung. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu 

roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan 

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, seperti halnya infrastruktur 

jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan 

jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi. 

 

Pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi pembangunan Kota, 

khususnya pembangunan fly over yang mendapat respon positif dari 

masyarakat. Sebelum fly over dibangun di Bandar Lampung, banyak keluhan 

negatif dari masyarakat tentang kemacetan yang terjadi di Kota Bandar 

Lampung, yang menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat saat berada 

dijalan raya dan dalam mengendarai kendaraan, baik kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi. 

 

Seperti pada Jalan Gajah Mada yang lalu lintasnya padat, akibat pemakaian 

jalan dengan waktu yang bersamaan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu 

lintas sering terjadi di Jalan Gajah Mada ini. Hal ini juga yang 

melatarbelakangi pemilihan jalan Gajah Mada sebagai lokasi penelitian. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa latarbelakang munculnya kebijakan pembangunan infrastruktur fly 

over di Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimanan efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur fly over di 

Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan latarbelakang kebijakan pembangunan infrastruktur fly 

over di Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung 

2. Menjelaskan efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur fly over di 

Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan salah satu kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

diharapkan mampu membantu pemahaman, khususnya mengenai kebijakan 

pembangunan infrastruktur fly over dalam mengatasi kemacetan di Jalan Gajah 

Mada Kota Bandar Lampung dengan menguji efektivitas dari kebijakan 
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pembangunan infrastruktur fly over dalam mengatasi kemacetan di Jalan Gajah 

Mada Kota Bandar Lampung. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam upaya meningkatkan pembangunan 

infrastruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


