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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

barikut: 

1. Pembangunan infrastruktur Fly Over di Jalan Gajah Mada dilatarbelakangi 

oleh kemacetan lalu lintas. Kebijakan pembangunan infrastruktur Fly Over 

diambil sebagai suatu alternatif yang paling efektif mengatasi kemacetan di 

Jalan Gajah Mada karena kebijakan ini dianggap sebagai suatu pilihan 

terbaik dari alternatif kebijakan yang lainnya seperti pelebaran jalan, 

perbaikan jalan, dan pembaharuan rambu lalu lintas. 

 

2. Kemacetan lalu lintas pada Jalan Gajah Mada tersebut disebabkan karena 

ruas jalan yang tidak seimbang dengan volume kendaraan yang melintas di 

Jalan Gajah Mada. Kemacetan parah terjadi dijam-jam sibuk yaitu pada 

pukul 07.00-08.00 dan 17.00-18.00 WIB. Adanya rel kereta api di jalan 

tersebut juga menjadi alasan utama yang menyebabkan kemacetan terjadi 

karena apabila kereta api melintas kendaraan harus menghentikan 

kendaraannya untuk mengantri agar dapat melintas kembali sesudah kereta 

api selesai melintas yang membuat antrian panjang terjadi. 
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3. Pembangunan infrastruktur Fly Over dinilai efektif dan memiliki banyak 

keunggulan dari alternatif-alternatif lainnya seperti pelebaran jalan, 

perbaikan jalan, penambahan dan pembaharuan rambu lalu lintas, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur Fly Over adalah suatu 

kebijakan yang paling efektif dalam mengatasi kemacetan. Hal tersebut 

sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya infrastruktur 

Fly Over, seperti berkurangnya kemacetan yang terjadi di jam-jam sibuk, 

mempersingkat waktu perjalanan yang ditempuh, lalu lintas menjadi lebih 

teratur dengan baik dan sebagainya. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai kebijakan 

pembangunan infrastruktur Fly Over dalam mengatasi kemacetan di Jalan 

Gajah Mada Kota Bandar Lampung, saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dapat secepatnya menyelesaikan 

perbaikan jalan yang berada di bawah pembangunan Fly Over agar 

masyarakat yang menggunakan jalan di bawah Fly Over juga dapat merasa 

nyaman melintas di jalan tersebut dengan sama nyamannya seperti saat 

pengguna jalan melintasi Fly Over. 

2. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan dampak pembangunan Fly 

Over pada pengusaha yang mempunyai ruko-ruko di bawah Fly Over, 
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karena sejak Fly Over di bangun ruko-ruko tersebut mengalami penurunan 

jumlah konsumen. 

 

3. Pemerintah juga diharapkan memberi solusi yang baik kepada pengusaha 

yang mempunyai ruko-ruko di bawah Fly Over, seperti mengadakan saran 

plang penunjuk yang menyatakan bahwa di bawah Fly Over terdapat 

banyak ruko yang berjualan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui 

bahwa di bawah Fly Over tersebut terdapat ruko-ruko yang beroprasi 

melakukan perdagangan.  


